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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. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS

• Seminari: “Consolidació de la pau ambiental: l’any en revisió i l’any que ve”
Data: 17 de gener de 2019 / Lloc: Washington, DC / online Environmental Peacebuilding Association
L’Associació de Construcció de Pau Ambiental organitzarà el seu primer seminari de l’any amb el títol “Construcció 
de Pau Ambiental: L’Any en Revisió i el Pròxim Any”. L’esdeveniment mostrarà importants desenvolupaments en 
el camp de la construcció de pau ambiental en l’últim any i presentarà una vista prèvia del que s’està preparat 
per al 2019. Les discussions destacaran històries clau, èxits i solucions innovadores.

Més informació

• MOOC Sobre Seguretat Ambiental i Manteniment de la Pau
Data: 11 de febrer de 2019 / Lloc: en línia Environmental Peacebuilding Association and SDG Academy
Sobre la base de dues dècades d’experiència, Nacions Unides, l’Institut de Dret Ambiental, la Universitat de 
Columbia, la Universitat de Duke i la Universitat de Califòrnia-Irvine han desenvolupat un MOOC sobre seguretat 
ambiental i manteniment de la pau. Ofert a la plataforma de l’Acadèmia SDG i en associació amb l’Associació 
de Construcció de Pau Ambiental, el curs sintetitza 100,000 pàgines de material i centenars d’estudis de cas 
de més de 60 països en post-conflicte en set hores de pel·lícula.

Més informació

https://tinyurl.com/ybgjuldj
https://tinyurl.com/ybgjuldj
https://tinyurl.com/y9tbgckw
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B. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS

• Nou Informe: New Report – Powering Down Corruption: Tackling 
Transparency and Human Rights Risks from Congo’s Cobalt Mines to 
Global Supply Chains
Autor: Enough Project
El Projecte Enough publica un informe que documenta els vincles entre la mineria de 
cobalt, la corrupció i els abusos als drets humans a la República Democràtica del Congo 
(Congo). L’informe es basa en els resultats d’entrevistes realitzades dins i fora del Congo 
a més de 500 miners, comerciants, funcionaris governamentals i representants de la 
societat civil i empreses usuàries.

Més informació

• Mining the Disclosures 2018: An Investor Guide to Conflict Minerals 
Reporting in Year Five
Autor: Raphaël Deberdt i Patricia Jurewicz
En el cinquè any consecutiu en què s’analitzen els informes sobre els minerals de 
conflicte de les empreses, i en un moment marcat per la incertesa sobre el futur de la 
norma sobre minerals de conflicte, la investigació de RSN revela diferents estratègies 
utilitzades per les empreses i les indústries. La comparació entre les puntuacions de 2017 
i 2018 lamentablement mostra una disminució en els esforços de deguda diligència d’un 
gran nombre de companyies

Més informació 

• Global Business of Forced Labour project.
Autora: Geneviève LeBaron,  SPERI & University of Sheffield.
El projecte és un estudi de recerca internacional, el primer en el seu tipus, que investiga els 
models de negoci del treball forçós en les cadenes mundials de subministrament agrícola. 
Durant dos anys, el projecte va mapejar sistemàticament el negoci del treball forçós, centrant-
se en estudis de cas de cadenes de subministrament de cacau i tè.
A través d’una extensa investigació primària en la indústria del cacau a Ghana i en la indústria 
del tè a l’Índia i amb actors empresarials nacionals i internacionals, el projecte va generar un 
conjunt de dades que llança llum sobre els factors i patrons del treball forçós en les cadenes 
de subministrament agrícoles que alimenten els mercats del Regne Unit.

Més informació
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https://tinyurl.com/y83fypyc
https://tinyurl.com/ybjmytpm
http://globalbusinessofforcedlabour.ac.uk/report/
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• Business, Peacebuilding and Sustainable Development: 

Aquest llibre mostra com les diferents formes de compromís corporatiu en la recerca de la pau i el 
desenvolupament tenen diferents impactes i resultats. Analitza específicament com el sector privat pot fer 
millors contribucions a la pau en entorns fràgils, violents i de conflicte, i després les conseqüències més 
profundes d’aquesta agenda sobre les empreses, els governs, les institucions internacionals i les comunitats 
locals que es presumeix són les beneficiàries d’aquestes activitats. És el primer llibre que recopila l’estat de la 
qüestió i, per tant, és una guia essencial per a estudiants, investigadors, responsables polítics i professionals 
sobre el paper de les empreses en la pau.

Més informació

• The Business of Human Rights

The Business of Human Rights desmitifica la rellevància dels drets humans per a les empreses, explicant 
com la responsabilitat corporativa de respectar els drets humans sota els Principis Rectors de l’ONU es pot 
implementar a la pràctica. Proporciona una guia pràctica i directa que els gerents poden llegir i interpretar 
fàcilment. Explica les possibles implicacions legals, financeres i de reputació per a les corporacions i els 
passos que han de prendre per abordar-les.
El llibre fa un seguiment d’alguns dels principals desenvolupaments mundials en matèria d’empreses i drets 
humans, inclosa l’aparició de lleis estrangeres, transnacionals i internacionals; i la proliferació d’iniciatives 
multisectorials sobre empreses i drets humans. Els estudis de cas d’una varietat de sectors i indústries, com 
ara productes extractius, peces de vestir, béns de consum, electrònica, banca i finances, il·lustren els enormes 
riscos i oportunitats que els drets humans representen per a les empreses en la pràctica.

Més informació

https://www.routledge.com/Business-Peacebuilding-and-Sustainable-Development/Miklian-Alluri-Katsos/p/book/9780367175030
https://www.routledge.com/The-Business-of-Human-Rights-Best-Practice-and-the-UN-Guiding-Principles/Newton/p/book/9781783538218
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 38 Desembre del 2018

• ONG i ciutadans presenten una demanda davant el Tribunal Suprem 
d’Alemanya per fer complir la protecció del clima
Data: 29 de novembre / Font: Clean Energy Wire
Un grup de ciutadans alemanys i ONG ha presentat una demanda davant del tribunal constitucional del 
país per obligar el govern a seguir una política climàtica més rigorosa per així “protegir el dret a la vida, la 
integritat física i el lliure desenvolupament [dels individus] , així com el seu drets de propietat “.

Més informació

• La política del diamant aconsegueix l’aprovació del govern de 
Zimbabwe
Data: 5 desembre / Font: Herald
El govern va aprovar el 04 de gener la Política Nacional de Diamants de Zimbabwe, que s’espera reguli el 
sector d’extracció de diamants i garanteixi la rendició de comptes en l’extracció, processament i venda 
del mineral preciós. La política només permetrà que la Companyia de Diamants Consolidats de Zimbabwe 
(ZCDC, per les sigles en anglès), Murowa Diamonds i dues companyies siguin aprovades pel Govern perquè 
emprenguin l’exploració i extracció de diamants al país.

Més informació

• Projecte de llei sobre l’esclavitud moderna apunta a les importacions 
canadenques de béns fets per esclaus
Data: 14 de desembre / Font: Huffington Post
Fins a 1.200 companyies canadenques podrien importar productes fets per menors i treballadors forçosos. 
Una proposta de llei federal espera acabar amb les companyies canadenques que importen productes 
contaminats per treball infantil i treball forçós.
El Projecte de Llei de Esclavitud Moderna, presentat a la Cambra dels Comuns pel diputat liberal John 
McKay, requeriria que les companyies publiquin un informe cada any, detallant el que han fet per garantir 
que les seves cadenes de subministrament siguin transparents i lliures de béns i materials produïts total 
o parcialment per menors i treballadors forçosos.

Més informació

• Colòmbia acusa 13 ex-executius de Chiquita per centenars 

https://tinyurl.com/y9q8caxw
https://tinyurl.com/y7b4yq97
https://tinyurl.com/y7bsqxmt
https://tinyurl.com/y8lywfp5
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• El regulador canadenc multarà una mina controlada per Glencore al Congo
Data: 16 de desembre / Font: Reuters
Una companyia minera controlada per Glencore i alguns dels seus executius actuals i anteriors van acordar 
pagar més de $ 22 milions per a resoldre les denúncies canadenques que ocultaven els riscos de fer negocis 
amb un israelià proper al president congolès Joseph Kabila. L’acord esperat entre la Comissió de Valors 
d’Ontario i Katanga Mining Ltd, que cotitza a Toronto, està relacionat amb les activitats comercials de la 
companyia a la República Democràtica del Congo entre 2014 i 2016, ha informat el Wall Street Journal, citant 
una font anònima .

Més informació

• La cort suprema dels Països Baixos confirma la condemna per contraban 
d’armes
Data: 18 de desembre / Font: The Associated Press
La Cort Suprema dels Països Baixos va confirmar la condemna per crims de guerra d’un comerciant de 
fusta que va ser declarat culpable l’any passat per vendre armes a l’exlíder liberià Charles Taylor i per la 
complicitat en els crims de guerra comesos per les forces de Taylor a Libèria i Guinea entre 2000 i 2003. Guus 
Kouwenhoven va ser declarat culpable de contraban d’armes el 2006, però després va ser absolt en apel·lació. 
Va ser condemnat l’abril de l’any passat per noves proves i condemnat a 19 anys de presó.

Més informació

• La cort suprema es disposa a escoltar el cas de Nevsun Resources sobre 
abusos als drets humans comesos a Eritrea
Data: 27 de desembre / Font: Financial Post
El futur de la indústria canadenca de recursos naturals està en joc quan la Cort Suprema del Canadà es 
prepara per escoltar un cas d’alt perfil acusant a la minera canadenca Nevsun Resources Ltd d’abusos als 
drets humans a Eritrea.
Al cor de l’audiència, fixada per al 23 de gener, hi ha el dret internacional consuetudinari, un cos legal 
bastant indefinit i canviant que, fins ara, només s’ha aplicat a estats sobirans, però que ara s’ha d’aplicar 
a les companyies canadenques . Tradicionalment, els tribunals canadencs han estat reticents a tractar les 
violacions del dret internacional que han ocorregut a l’estranger.

Més informació

https://tinyurl.com/y7wax4mm
https://tinyurl.com/y9rz8emv
https://tinyurl.com/yahyhh6t
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• Els residents demanen la fi de les activitats mineres en l’estat de Kachin 
de Myanmar
Data: 12 de desembre / Font: RFA
Els residents de dos municipis a l’estat de Kachin, al nord de Myanmar, es van reunir a la capital de l’estat, 
Myitkyina, per exigir que els funcionaris acabin amb les activitats mineres a la seva regió, adduint que les 
operacions han contaminat una font de aigua clau. Els residents de 22 aldees situades a prop dels llocs 
miners en els municipis de Chipwi i Pang War diuen que ara enfronten una escassetat d’aigua potable, i 
que temen fer servir l’aigua de la riera de Chipwi.

Més informació

• CORE i la Cort Internacional de Justícia intervindran en el cas del 
Tribunal Suprem del Regne Unit
Data: 21 de desembre / Font: ICJ
Les dues organitzacions proporcionaran evidències sobre el dret comparat i les normes internacionals 
pel que fa a les responsabilitats de les empreses en relació amb els drets humans i la protecció del medi 
ambient, en particular el reconeixement d’un deure de cura de les empreses matrius en relació amb les 
comunitats que viuen a l’entorn de les operacions de les empreses.
A l’agost de 2015, 1800 vilatans de Zàmbia iniciar una acció legal al Regne Unit contra l’empresa minera 
Vedanta Resources Plc i la seva filial de Zàmbia, Konkola Copper Mines, al·legant que les seves fonts 
d’aigua i les seves terres agrícoles estaven enverinades per les operacions d’extracció de coure de les 
dues companyies.

Més informació

• La cort suprema es disposa a escoltar el cas de Nevsun Resources 
sobre abusos als drets humans comesos a Eritrea
Data: 21 de desembre / Font: IPE
Més de 70 grans fons de pensions holandesos amb actius combinats de gairebé € 1.2 bilions han signat un 
conveni amb ONG, sindicats i el govern holandès prometent cooperació mundial per a inversions sostenibles.
L’objectiu de l’acord és el d’exercir una influència mundial en les polítiques i els resultats relacionats amb els 
drets humans, les condicions laborals i el medi ambient a través de la influència dels fons de pensions.

Més informació

https://tinyurl.com/y989vukm
https://www.icj.org/core-icj-uk-supreme-court-case/
https://tinyurl.com/y9bjnrrd
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Blogs i opinions

Article de Dana Drugmand
Climate Liability
Les demandes per responsabilitat climàtica van explotar en l’escenari mundial el 2018, un any que va 
començar amb la ciutat de Nova York demandant a cinc grans petrolieres i va acabar amb França enfrontant 
una demanda potencial per no aconseguir un progrés climàtic i el Parlament Europeu anunciant una 
investigació sobre ExxonMobil per dècades de campanya de desinformació.
Des del litigi fins a les investigacions, les estratègies per responsabilitzar els majors contaminants del 
carboni del món, inclosos els governs i les empreses, pels danys climàtics són diverses i segueixen creixent.

Més informació

Article de Nicolas Niarchos
Is one of Africa’s oldest conflict nearest its ends?
The New Yorker
Durant els últims quaranta anys, desenes de milers de soldats marroquins han tripulat un mur de sorra 
que s’enrosca durant mil milles i mitja a través del Sàhara. La vasta plana al seu voltant està buida i plana, 
interrompuda només per dunes de ferradura ocasionals que la travessen. Però el Berm, com es coneix el 
mur, no és un fenomen natural. Va ser construït pel Regne del Marroc, en els anys vuitanta, i és la fortificació 
defensiva més llarga en ús avui en dia, i la segona més llarga de la història, després de la Gran Muralla de la 
Xina. La crua barrera, envoltada de mines terrestres, tanques elèctriques i filferro de pues, divideix un tros 
de desert assotat pel vent, de la mida de Colorado conegut com el Sàhara Occidental.

Més informació

Documental: Un forat en el mur
Sis històries que ens mostren el dia a dia dels i les sahrauís que viuen en els territoris ocupats del Sàhara 
Occidental.

Més informació

BCHR Newsletter N 38 Desembre del 2018

https://tinyurl.com/y92jkw87
https://tinyurl.com/y88o4rtt
https://unagujeroenelmuro.com/
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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 38 Desembre del 2018
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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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