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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

Ens complau anunciar que més de 40 experts i expertes ens acompanyaran en la 
propera reunió anual de la Xarxa que se celebrarà el proper 29 de novembre a Ginebra.

La conferència d’aquest any abordarà els diferents enfocaments de la justícia 
transicional que tracten sobre empresa i drets humans. Els judicis, les comissions de 
veritat i la reparació que normalment s’inclouen dins del conjunt de mecanismes de la 
justícia transicional s’han centrat principalment en abusos per part de les autoritats 
estatals o dels actors no estatals directament relacionats amb l’estat, com ara grups 
paramilitars o esquadrons de la mort. A més, l’enfocament sobre la responsabilitat 
legal després del conflicte ignora les crides de la societat civil cap a una justícia 
transformadora i la consideració de l’impacte de les operacions empresarials en 
la realització dels drets econòmics, socials i culturals. No obstant, alguns usos 
innovadors dels mecanismes de justícia transicional han començat a abordar, encara 
que de forma marginal, la rendició de comptes per part de les empreses implicades en 
abusos als drets humans (incloent els DESC) intentant proporcionar compensacions 
per a les víctimes.

Una altra part del programa es dedicarà a una consulta sobre al nou projecte del Grup 
de Treball de les Nacions Unides sobre les empreses i els drets humans que 
busca identificar i aclarir el paper dels Estats i de les empreses al llarg del cicle del 
conflicte, d’acord amb els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre les empreses 
i els drets humans i les millors pràctiques internacionals. El projecte del Grup de 
treball busca aclarir les implicacions dels Principis Rectors en contextos de conflicte 
i postconflicte. El projecte abordarà també qüestions relacionades amb el paper i les 
responsabilitats de les empreses en la justícia transicional després del conflicte i els 
processos de reparació. Aquesta sessió tindrà el suport de la Geneva Academy.

Registreu-vos aquí per esdevenir membres de la xarxa. 
Feu clic aquí per saber més sobre la xarxa. 

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/
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Comunicats de la Xarxa BCHR Altres comunicats

A. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS 
• Sisena audiència de la comissió de drets humans de les Filipines sobre 
els impactes de les empreses de combustibles fòssils sobre els drets 
humans relacionats amb el clima
Data: 6-8 agost de novembre.
Lloc: Moot Court Room, London School of Economics
La Comissió de Drets Humans de Filipines celebrarà la seva sisena ronda d’audiències sobre la seva 
Investigació Nacional sobre l’impacte del canvi climàtic en els drets humans del poble filipí i la responsabilitat 
dels “Responsables de Carboni”.

Més informació

• Esmorzar: com les empreses poden donar suport a les llibertats cíviques i 
els defensors dels drets humans
Data: 12 de novembre.
Lloc: 7A Centralen, 4th floor Vasagatan 7, 111 20 Stockholm
Els defensors dels drets humans i les organitzacions de la societat civil són cada vegada més atacats i 
criminalitzats a tot el món i s’enfronten a creixents restriccions legals i administratives. Alhora, l’estat de dret 
està sent soscavat en molts països i les empreses estan començant a prendre nota i a actuar. El propòsit de la 
taula rodona és discutir el possible paper de les empreses en aquesta agenda cada vegada més urgent.

Més informació

• El llançament dels resultats de 2018 del Corporate Benchmark de Drets 
Humans (CHRB)
Data: 12 de novembre.
Lloc: Aviva Level, 2B Auditorium, St Helen s, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ
En el llançament, el CHRB donarà a conèixer els resultats del seu punt de referència anual de 2018. Hi ha 
hagut una sèrie de desenvolupaments interessants des del Pilot Benchmark al març de 2017, i el llançament 
d’aquest any brindarà l’oportunitat d’analitzar el progrés en aquests últims mesos i conèixer com s’utilitzen (i 
s’utilitzaran) les troballes per impulsar les millores al llarg del temps.

Més informació

mailto:gri.events%40lse.ac.uk%20?subject=
http://etiskhandel.no/Artikler/14995.html
mailto:info%40corporatebenchmark.org?subject=
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B. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
• Una crida a l’acció: posar fi a l’ús de totes les formes de treball infantil a 
les cadenes de subministrament, informe del comitè permanent d’assumptes 
exteriors i desenvolupament internacional
Autor: Subcomissió de Drets Humans Internacionals de Canadà
Aquest document del Subcomitè de Drets Humans Internacionals del Comitè Permanent de la Cambra dels 
Comuns d’Afers Exteriors i Desenvolupament Internacional (el Subcomitè) es basa en un estudi sobre el treball 
infantil a les cadenes de subministrament al novembre i desembre de 2017. En el document es trobaran les 
recomanacions que el Subcomitè dóna a el Govern de Canadà perquè consideri com utilitzar el seu règim 
d’importació i polítiques de compres per incentivar les empreses a eliminar l’ús de treball infantil en les seves 
cadenes de subministrament

Més informació

• Espai compartit sota pressió: suport empresarial per a les llibertats 
cíviques i els defensors dels drets humans, orientació per a les empreses
Autor: Bennett Freeman with Sif Thorgeirsson, Adele Barzelay i Brooks Reed
Aquesta guia representa un gran pas per a l’acció empresarial. És una guia clara i pràctica 
per a l’acció realista de companyies responsables, inversors, associacions industrials i 
líders empresarials. És el resultat de més de 90 entrevistes amb líders empresarials, 
inversors, defensors de la societat civil i altres experts internacionals que amb gust van 
oferir les seves idees.

Més informació

• Never Send to Know..., comentari crític a la sentència Jesner vs. Arab 
Bank, del Tribunal Suprem dels estats units
Autor: Francisco Javier Zamora Cabot i Maria Chiara Marullo
En aquest text es proposen reflexions crítiques, des de la perspectiva del Dret internacional privat, al voltant 
de la sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units en el cas Jesner vs. Arab Bank, que ha creat un precedent 
important en el procés de restricció de l’accés als tribunals dels Estats Units en litigis sobre violacions dels 
Drets Humans, fent-los impossibles respecte de les empreses estrangeres i, probablement, preparant el terreny 
perquè passi el mateix amb les domèstiques

Més informació
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https://tinyurl.com/ybfakxs7
https://tinyurl.com/ya9n9myh
https://tinyurl.com/y9tvb4y6
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 36 Octubre del 2018

• Declaració sobre el fet que el fiscal general de Colòmbia no va 
investigar el finançament de Drummond de les AUC
Data: 15 de setembre 
Font: International Rights Advocates (IRA)
International Rights Advocates (IRA) representa més de 690 ciutadans colombians en diversos casos 
presentats en els Estats Units contra la companyia de carbó nord-americana Drummond Company Inc, 
en relació amb el finançament de l’empresa a paramilitars de les AUC qui van assassinar a persones 
innocents.

Llegeix la declaració completa

• Assassinats dos familiars d’activistes mediambientals
Data: 26 de setembre
Font:  Amnistia Internacional
El 22 de setembre, dos familiars de membres del Moviment Rios Vivos van ser assassinats a Antioquia, 
Colòmbia. Aquests assassinats es produeixen després de diversos atemptats contra altres defensors, 
membres del mateix moviment, afectats per l’impacte ambiental i de drets humans de la construcció de 
la represa Hidrohituango.

Més informació

• El Tribunal Superior dels Estats Units analitza la disputa per la 
contaminació d’una planta elèctrica a l’Índia
Data: 31 d’octubre
Font: Reuters
El 24 d’octubre de 2018 semblava poc probable que la Cort Suprema dels EE. UU. revisqués una demanda 
dels vilatans a l’Índia que buscaven responsabilitzar a una institució financera internacional amb seu a 
Washington pel dany ambiental causat per una planta d’energia que va finançar International Finance 
Corp

Més informació

https://tinyurl.com/ydf7jfyl
https://tinyurl.com/y9b3wcrt
https://tinyurl.com/yc9cpa9e
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• Les organitzacions palestines de drets humans envien un expedient al 
fiscal de la CPI: investiguen i persegueixen el pillatge, l’apropiació i la 
destrucció dels recursos naturals palestins
Data: 26 d’octubre
Font: Al Haq
Al-Haq, Al Mezan i el Centre Palestí per als Drets Humans (PCHR) van presentar un fitxer de 500 pàgines 
sobre presumptes delictes comesos per israelians, en particular funcionaris israelians d’alt nivell i persones 
associades a corporacions que extreuen i destrueixen recursos naturals palestins. Les organitzacions 
proporcionen una base raonable per creure que els israelians i els actors privats han comès els crims de guerra 
d’extenses destruccions i apropiacions de propietat, pillatge i destrucció i confiscació de béns.

Més informació
 

• Libèria: la comunitat forestal segrestada per empreses fusteres, 
augmenta el risc de futurs conflictes
Data: 10 d’octubre
Font: Front Page Àfrica
Una nova investigació de Global Witness ha revelat com la indústria de la fusta està soscavant el progrés de 
la silvicultura comunitària a Libèria, i es diu que les companyies utilitzen diversos trucs tèrbols. L’objectiu 
de la llei de Libèria és atorgar a les comunitats el dret d’administrar de manera sostenible els seus propis 
boscos, donar poder a les persones perquè tinguin cura i protegeixin les seves terres tradicionals i perquè 
es posin a prova quan negociïn amb companyies com les empreses fusteres .

Més informació

• Suècia interrogarà una petroliera per violació de drets humans al Sudan 
del sud
Data: 18 d’octubre
Font: Sudan Tribune
El govern suec de centreesquerra va aprovar dijous 11 d’octubre la sol•licitud del fiscal per interrogar 
al president de Lundin Petroleum, Ian Lundin, i el director general, Alex Schneiter, per violacions greus 
de drets humans al Sudan del Sud. El 2010, el fiscal suec va obrir una investigació preliminar sobre les 
activitats de Lundin Petroleum al Sudan i Sudan del Sud, després que un informe de la Coalició Europea del 
Petroli al Sudan (ECOS) digués que la companyia possiblement va ser còmplice d’abusos de drets humans 
en el Bloc 5A entre 1997 i 2003.

Més informació

https://tinyurl.com/y8mx8vou
https://tinyurl.com/y9mh3oc4
https://tinyurl.com/ycjlxpvf 
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• Rwanda comença a rastrejar el conflicte de metall tàntal amb blockchain
Data: 17 d’octubre
Font: Coin Desk
Rwanda ha recorregut a blockchain per rastrejar la cadena de subministrament de tàntal, un metall utilitzat 
en l’electrònica de consum, en un intent per abordar les preocupacions sobre els minerals en conflicte en els 
mercats globals. L’ús de la tecnologia blockchain està guanyant ràpidament tracció en la indústria minera.

Més informació
 

• ONU condemna assassinat de Julián Carrillo, defensor indígena dels 
drets humans del poble rarámuri de Chihuahua
Data: 26 d’octubre
Font: El Diario
L’Oficina a Mèxic de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans (ONU-DH) ha condemnat 
avui, en un comunicat conjunt amb la Comissió Nacional dels Drets Humans (CNDH), l’assassinat del 
defensor indígena de drets humans Julián Carrillo Martínez , un dels principals líders de la comunitat 
rarámuri de Colorides de la Verge, del municipi de Guadalupe i Calvo, Chihuahua

Més informació

https://tinyurl.com/y6u7jexf
https://tinyurl.com/yb9expkc 
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Blogs i opinions

BCHR Newsletter N 36 Octubre del 2018

Article d ’Aruna Kashyap
Alemanya va pavimentar el camí per renovar les “auditories socials” que Itàlia hauria 
de seguir
Els treballadors de la confecció estan liderant una lluita global contra les males inspeccions de les fàbriques. 
Fa un parell de setmanes, representants dels treballadors paquistanesos i grups de drets europeus van 
presentar una queixa davant les autoritats italianes contra RINA. RINA, una firma d’auditoria, emetre un 
informe que certifica la fàbrica d’Ali Enterprises. Setmanes després d’emetre un certificat SA8000, un 
estàndard per al compliment laboral i social en la indústria, la fàbrica es va incendiar i va matar més de 250 
treballadors. Així, la pregunta és: com pot incendiar-se una fàbrica que està certificada? Estan funcionant 
les “auditories socials” i les certificacions?

Més informació

https://tinyurl.com/y7dyh9pj
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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 36 Octubre del 2018

http://www.networkbchr.org/
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Compartir i publicar materials

BCHR Newsletter N 35 Setembre del 2018

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. 


