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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


BCHR Newsletter N 50 Desembre del 2019

3

1. Comunicats de la Xarxa BCHR ...........................................
2. Altres comunicats..................................................................
a. Convocatòria per a presentacions......................................... 
b. Esdeveniments, tallers i cursos............................................
c. Nous recursos bibliogràfics...................................................
3. Notícies internacionals........................................................
4. Blogs i opinions...................................................................
5. Sobre la Xarxa BCHR............................................................ 
6. Compartir i publicar materials.........................................

ÍNDEX / Newsletter

4
5
5
6
6
7

11
12
13



BCHR Newsletter N 50 Desembre del 2019

4

Comunicats de la Xarxa BCHR

Després de més de 8 anys treballant en la xarxa, m’agradaria compartir amb tos els membres 
que deixaré la Secretaria a partir del gener del 2020. Estic contenta de deixar una xarxa amb 
més de 200 membres de diferents països de tot el món. Ha estat un viatge enriquidor on 
he après la necessitat d’una investigació i acció en un camp ple de dilemes i desafiaments. 
També he conegut a  molts de vosaltres descobrint alhora el gran i crucial valor que esteu 
aportant a aquesta qüestió especialment complexa. M’agaradaria alentar-vos a continuar 
amb el vostre propòsit i aconseguir noves fites.

Necessitem noves idees, nova energia i nova inspiració per avançar i estem segurs que 
Okereke Chinwike, d’ÀfriLaw, aportarà energies i objectius renovats. Una càlida i entusiasta 
benvinguda a Okereke!

També volia agrair aquí als membres del Comitè Assessor, membres i col·laboradors amb els 
que hem avançat junts en els darrers anys. Moltes gràcies per tot el vostre suport.

Us deixo aquí el meu correu electrònic personal. maria.prandi@businessandhumanrights.es

Us desitjo tot el millor i espero estar en contacte amb tots vosaltres ben aviat.
Maria Prandi

mailto:maria.prandi%40businessandhumanrights.es?subject=
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Altres comunicats

A. CONVOCATÒRIA PER A PRESENTACIONS
• DCAF i CICR fan una crida a un nou soci 
Des del 2012, DCAF i CICR han desenvolupat eines i guies en resposta a les necessitats expressades per empreses, 
governs i organitzacions de la societat civil. Els dos productes principals han estat el Toolkit i el Knowledge Hub. 
Tots dos recursos han tingut un gran impacte en les polítiques i pràctiques de les empreses internacionals i 
altres parts interessades, contribuint a la implementació d’iniciatives de múltiples parts interessades, com els 
Principis Voluntaris de Seguretat i Drets Humans. A més, la traducció del Toolkit al francès, espanyol i xinès ha 
permès el foment de bones pràctiques entre una àmplia gamma de diferents actors i contextos.

La demanda del nostre treball ha crescut significativament en els últims anys. Això dóna l’oportunitat d’expandir 
la nostra associació, connectar-nos amb experiències complementàries i generar noves idees sobre el nostre 
compromís. DCAF i el CICR busquen forjar una associació amb una organització acadèmica, d’investigació, grup 
d’experts o organització de la societat civil. En particular, el soci tindrà un paper principal per garantir que el 
Toolkit i el Knowledge Hub segueixin sent rellevants i adequats per al seu propòsit, evolucionant contínuament 
per aconseguir el màxim impacte.

Si creu que és l’organització correcta, enviï la seva sol·licitud abans del 29 de febrer de 2020 a a.burdzy@dcaf.ch. 
La seva aplicació ha d’incloure els següents elements:
 
1. Declaració motivacional que expliqui per què el sol·licitant vol associar-se amb DCAF i el CICR;
2. Metodologia clara i pla d’implementació per a l’actualització i millora contínua de a) el Toolkit ib) el Knowledge 
Hub com “recursos vius”;
3. Propostes innovadores sobre com desenvolupar i promoure encara més aquests recursos amb diferents grups 
de parts interessades;
4. Evidència d’un historial de recerca aplicada / desenvolupament d’eines en el camp de les empreses, els drets 
humans i la seguretat;
5. Descripció / biografies que indiquin l’experiència específica en aquesta àrea temàtica que es dedicarà a el 
projecte;
6. Una anàlisi de com el sol·licitant mantindrà la seva contribució a l’associació, en termes de recursos humans 
i financers, durant un període de 3 anys;
7. Disponibilitat per col·laborar amb DCAF-CICR en aquest projecte a partir del segon trimestre del 2020 amb 
l’objectiu de lliurar una actualització inicial del Toolkit / Knowledge Hub en el quart trimestre del 2020.

mailto:a.burdzy%40dcaf.ch?subject=
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B. ESDEVENIMENTS, CURSOS I TALLERS 
• 3a edició de la “Escola d’estiu d’empresa i drets humans”

HRIC, juntament amb el IRISS-CNR, la Universitat de Milà, la Universitat de Wageningen i Recerca, la Universitat 
de Nàpols “L’Orientale” i l’associació ProRights, es complauen a anunciar que la 3a edició de la “Escola d’estiu 
de drets humans i empreses “tindrà lloc a Procida - Nàpols - (Itàlia) del 29 de juny al 3 de juliol de 2020.
L’edició 2020 es durà a terme a l’Escola d’Educació Superior de Procida de la Universitat de Nàpols “L’Orientale”, 
ubicada a la meravellosa Illa de Procida, al golf de Nàpols.
La convocatòria de sol·licituds s’obrirà el 15 de gener.

• Conferència de Dret Penal Internacional 2020

Londres, 28 de gener
El panell d’aquesta conferència discutirà els desenvolupaments clau de 2019 en el camp de les Empreses i els 
Drets Humans i considerarà el que 2020 podria aportar per aquesta àrea de pràctica en ràpida expansió.
El panell considerarà temes com:
• L’enjudiciament d’actors corporatius per crims internacionals, considerant qualsevol tendència de litigi 
internacional;
• Crims de guerra de coll blanc, recuperació civil i sancions;
• Desenvolupaments internacionals en les obligacions de diligència deguda de drets humans i el deure legal de cura;
• La possibilitat d’una falla de Regne Unit per prevenir el mecanisme i la resposta corporativa a aquest mecanisme;
• La decisió de Vedanta i el que significa per al futur.
• Desenvolupaments recents en relació amb els mecanismes de reclam a nivell operatiu, el que podrien 
significar en la pràctica i altres mitjans de solució de controvèrsies.

C. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS 
• Ready to Engage? An introduction for civil society organisations and other 
stakeholders on the role of business in fragile and conflict-Affected settings
Autors: SOMO i Oxfam - Desembre 2019
Una nova publicació d’Oxfam Novib i SOMO reuneix el coneixement actual sobre el paper de el sector privat en 
entorns fràgils i afectats per conflictes, així com una orientació pràctica sobre com podria ser la participació de 
la societat civil amb el sector privat. L’informe destaca dos importants discursos contemporanis: els negocis 
com a base per al desenvolupament pacífic versus els negocis com a causa de conflictes i violència en estats 
fràgils.

Més informació 

https://www.somo.nl/ready-to-engage/
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Notícies internacionals  
BCHR Newsletter N 50 Desembre del 2019

• Apple i Google objecte d’una demanda en els EE. UU. per les morts de 
miners de cobalt congolesos
Autor: Annie Kelly -  Publicat: Desembre 2019  Font: The Guardian
Les famílies congoleses han llançat un cas legal històric contra les companyies tecnològiques més grans 
del món argumentant que els seus fills van ser assassinats o mutilats mentre extreien cobalt per alimentar 
telèfons intel·ligents, ordinadors portàtils i aparells elèctriques, revela The Guardian.
Apple, Google, Dell, Microsoft i Tesla han estat demandats en una demanda presentada a Washington DC 
per la firma de drets humans International Rights Advocates en nom de 14 pares i fills de la República 
Democràtica de Congo (RDC). La demanda acusa les companyies de col·laborar en la mort i lesions greus 
dels menors que, segons ells, estaven treballant en mines de cobalt en la seva cadena de subministrament.
Les famílies i els menors ferits busquen danys per treball forçat i una major compensació per enriquiment 
injust, supervisió negligent i infligir intencionadament angoixa emocional.
El cobalt és essencial per alimentar les bateries de liti recarregables utilitzades en milions de productes 
venuts per Apple, Google, Dell, Microsoft i Tesla cada any. L’extracció de cobalt de la RDC s’ha relacionat 
amb abusos als drets humans, corrupció, destrucció de l’entorn i treball infantil. La demanda argumenta 
que Apple, Google, Dell, Microsoft i Tesla van ajudar i van encoratjar a les companyies mineres que es van 
beneficiar de la feina dels nens que van ser obligats a treballar en condicions perilloses, condicions que 
finalment van provocar morts i lesions greus.

Més informació

• Rwanda: el govern presenta una nova eina per responsabilitzar les empreses 
mineres pels costos de rehabilitació de terres
Autor: Michel Nkurunziza Publicat: 16 Desembre 2019 Font: The New Times
Les empreses mineres, que han estat evadint la responsabilitat de rehabilitar terres degradades per les 
seves activitats, ja no podran sortir-se amb la seva després de la introducció d’un nou sistema de càlcul 
de despeses de rehabilitació. Donat Nsengumuremyi, Director d’Extracció i Processament de Minerals a la 
Junta de Mines, Petroli i Gas de Rwanda, va dir a The New Times que, inicialment, els operadors miners 
havien de injectar diners en el Fons Ambiental de Rwanda (FONERWA) com a tarifa de garantia que el 
Govern podria gastar en la rehabilitació zones degradades per les empreses mineres. No obstant això, ha 
explicat que els operadors subestimen intencionalment el cost real de la rehabilitació.

Més informació

https://tinyurl.com/yxyavp6c
https://tinyurl.com/tg5tarq
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• La norma anticorrupció petroliera nord-americana proposta no aconseguiria 
dissuadir la corrupció
Publicat:19 desembre 2019 Font: Global Witness

La Comissió de Borsa i Valors d’EE.UU. (SEC) va votar a favor de publicar una proposta per a una regla de 
transparència en el pagament del petroli i la mineria que està molt per sota de l’estàndard global i s’ha 
d’enfortir en la seva forma final per dissuadir la corrupció de manera efectiva.
La Secció 1504 de la Llei Dodd-Frank de 2010 requereix que les companyies extractives divulguin els 
pagaments realitzats als governs d’EE. UU. així com als estrangers. Segons Global Witness, el nou esborrany 
de la regla d’implementació de la SEC, però, fracassaria per complet en la protecció contra la corrupció en el 
sector extractiu i, en canvi, sembla ser una ajuda massiva per a la indústria del petroli i el gas .

Més informació

• ¿Electrificar la pau verda? Electrificació, conservació i conflicte a l’est de 
Congo
Autor(és): Esther Marijnen i Peer Schouten Publicat: 5 desembre 2019 Font: Taylor & Francis Online
La infraestructura a gran escala en els estats afectats per conflictes sovint es considera un mitjà crucial 
per perseguir el creixement econòmic, la reducció de la pobresa i, cada vegada més, la construcció de la 
pau. Legitimat per una agenda emergent de “Negocis per la Pau”, una varietat d’actors privats ara també 
s’involucra en tals projectes d’infraestructura. L’Aliança Virunga és una iniciativa que té com a objectiu 
abordar els problemes interrelacionats de la pobresa, la conservació i els conflictes a l’est de la República 
Democràtica de Congo a través de l’energia hidroelèctrica comercialitzada.

Més informació

• Suïssa investiga el comerç il·legal de coltan per part d’un comerciant suís 
durant la guerra civil de la RDC
Publicat: 12 desembre 2019 Font: BusinessDay
Els fiscals suïssos estan investigant a un comerciant d’un dels minerals més buscats de l’món per les 
acusacions de tràfic il·legal de metalls durant la guerra civil de la República Democràtica de Congo (RDC). 
És la primera vegada que les autoritats suïsses confirmen la investigació que va començar al març de 2018. 
Christoph Huber, amb seu a SA, va estar involucrat en el transport a gran escala de coltan fora de la RDC i 
Ruanda quan un grup armat recolzat per Rwanda va ocupar gran part de l’est RDC durant la guerra.

Més informació

https://tinyurl.com/sac4ojd
https://tinyurl.com/qvcjjzh
https://tinyurl.com/ttaj7b5
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• Els miners d’or artesanals de Colòmbia ara formen part d’una cadena de 
subministrament global rastrejable
Publicat: 6 desembre 2019 Font: Mineria (punt) .com
Un grup d’organitzacions internacionals, liderades per la Iniciativa Better Gold (BGI) de Suïssa, ha estès la seva 
iniciativa de mineria responsable a centenars de miners d’or artesanals del Va xocar, Colòmbia, que ara formen 
part d’una cadena de subministrament internacional totalment rastrejable i responsable.
Uns 500 cercadors d’or locals o “barequeros” s’han beneficiat de la iniciativa, amb l’objectiu de millorar les 
seves pràctiques de treball en una de les regions més pobres del país sud-americà, encara afectades per 
conflictes interns.
El programa també elimina el treball infantil i garanteix la implementació de pràctiques ambientals adequades.

Més informació

• Els colombians indígenes intensifiquen la lluita per rescatar terres ancestrals
Publicat: 1 desembre 2019 2019 Font: Truthout
Els Nasa són un dels 102 pobles indígenes de Colòmbia que van ser empesos a les muntanyes per la conquesta 
europea al segle XVI i després per les plantacions massives de canya de sucre. Des del 2015, han estat duent 
a terme accions directes en què talen camps de canya, planten cultius orgànics en el seu lloc i permeten que 
la vegetació nativa cobreixi àrees addicionals dins de les mateixes terres recuperades. Van cridar a aquesta 
acció “l’alliberament de la Mare Terra”, una iniciativa que els ha costat al almenys vuit vides i aproximadament 
600 desallotjaments per part de les forces de seguretat estatals colombianes capacitades pel Comando Sud 
dels Estats Units, segons les persones entrevistades .
“Arriben com si anessin a la guerra, amb forces estatals armades”, va dir a Truthout un membre de el Moviment 
d’Alliberament de la Mare Terra, que va demanar romandre en l’anonimat per la seva seguretat. “Han matat vuit 
dels nostres camarades. Ens han reprimit fortament”.

Més informació

• Els tancaments d’Internet s’estan convertint en una tàctica cada vegada 
més comú per part dels governs. silenciar la dissidència
Autor: James Griffiths Publicat: 21 desembre 2019 Font: CNN
L’apagada d’Internet al Caixmir controlada per l’Índia és ara el més llarg en una democràcia, amb més de 135 
dies. David Kaye, relator especial de les Nacions Unides sobre la llibertat d’opinió i expressió, va descriure 
això com un “setge comunicatiu” i un “càstig col·lectiu sense si més no l’acusació d’un delicte subjacent”. A 
mesura que més i més països han vist qu’Internet s’utilitza per organitzar-se per al canvi polític, les apagades 
d’Internet s’han tornat cada vegada més comuns, una eina de referència per a controlar els disturbis i sufocar 
les crítiques a govern.

Més informació

https://tinyurl.com/qwyjd6d
https://tinyurl.com/umo98c5
https://tinyurl.com/vs3ed3z
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• Sud-àfrica: l’operador mòbil més gran d’Àfrica i la companyia de seguretat 
del Regne Unit s’enfronten acusacions de donar suport a organitzacions 
terroristes
Autor: Tanishaa Nadkar i Mfuneko Toyana, Reuters Publicat: 7 gener 2020
La firma sud-africana de telecomunicacions MTN va dir que estava revisant les acusacions plantejades en 
una denúncia nord-americana que acusa a diverses empreses de pagar diners a grups islamistes militants a 
l’Afganistan. La queixa va ser presentada al Tribunal de Districte dels Estats Units en el Districte de Columbia. 
Al·lega que les empreses van violar la Llei Antiterrorista dels EE. UU. al pagar diners de protecció a A l’Qaida i els 
talibans, brindant així suport material a organitzacions terroristes conegudes.

Més informació

• JCB enfronta una queixa de drets humans per les demolicions israelianes 
de propietats palestines
Autor: Monitor de Medi Orient Publicat: 11 desembre 2019
Els advocats dels drets humans palestins (LPHR) van presentar “una queixa integral de drets humans basada en 
evidència” contra el gegant d’equips de construcció JCB.
LPHR va presentar la queixa davant del Punt Nacional de Contacte del Regne Unit al·legant que els productes 
JCB s’han utilitzat en incidents en deu aldees o àrees en el territori palestí ocupat, entre 2016 i 2019. 89 cases 
van ser demolides desplaçant el menys 484 persones.

Més informació

https://tinyurl.com/wfvbxh4
https://tinyurl.com/wa9z45w
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Blogs i opinions  
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Autor: Clara Tixeire, assessora jurídica Sènior al Centre Europeu de Drets Constitucionals i Humans (ECCHR) / 
Publicat: 12 Desembre 2019
Es responsabilitzarà a Lafarge per presumptes vincles amb abusos contra els drets humans 
a Síria? 

La tardor de 2019 va marcar un gir important en la saga legal sobre si la companyia francesa Lafarge ha 
estat còmplice de greus violacions de drets humans a Síria. El Tribunal d’Apel·lacions de París va emetre la 
seva molt esperada decisió sobre si mantenir o revocar les diverses acusacions emeses fins ara contra la 
multinacional. Els resultats són mixtos.
Si bé es va rebutjar la complicitat per crims contra la humanitat, es van confirmar els tres càrrecs penals 
restants contra l’empresa matriu per crims comesos a Síria, el primer en termes de responsabilitat 
corporativa a França.

La corporació francesa de fabricació de ciment va ser la primera al centre d’un escàndol el 2016 quan 
es va revelar que podria haver finançat a l’Estat Islàmic (IS) i altres grups armats a Síria per mantenir en 
funcionament la seva fàbrica.

Al novembre de 2016, les organitzacions Sherpa i el Centre Europeu pels Drets Constitucionals i Humans 
(ECCHR), juntament amb 11 ex-empleats sirians de Lafarge, van presentar una denúncia penal a París.

Més informació

 

https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
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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 50 Desembre 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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