PROGRAMA DE DRETS HUMANS
ACTIVITAT DE LLIURE ELECCIÓ CURS 2011/2012
LA RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA EN L’ÀMBIT DELS DRETS HUMANS:
Què l’hi podem demanar i què podem fer els altres?
Horari: dimarts i dijous, de 12’30 a 14’30h
Període lectiu:
9, 14, 16, 21, 23, 28 de febrer, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 de març de 2012
Duració: 30 hores (2 crèdits)
Preu: 60 Euros (CatalunyaCaixa Nº CC: 2013 - 0692 - 85- 0201507715)
Requisits: Aquest curs és convalidable per 2 crèdits (però està igualment obert a la comunitat
universitària, a membres d’ONG, administracions i altres interessats).
Lloc: Fac d’Educació
Objectius generals
 Adquirir nocions bàsiques sobre drets humans i la Responsabilitat Social Empresarial
(RSE),
 Mostrar a través d'estudis de cas diferents tipologies de violacions dels drets humans per
part d'empreses així com eines per a gestionar-los millor,
 Debatre i opinar sobre els diferents temes i les responsabilitats dels diferents actors
mostrant les dificultats i les possibles solucions de cada cas.
Metodologia
Metodologia participativa i teòrica. S'utilitzarà material audiovisual per a mostrar casos concrets
així com un dossier de lectures.
Avaluació
Assistència obligatòria a un mínim del 80% de les sessions i realització d'un assaig final, de
forma individual o per grups.
Programa
Primera part: Què són els drets humans?
1. Introducció al curs
Què són els drets humans? Quina és la situació dels drets humans a Espanya i al món?
María Prandi/Maria Cañadas, Programa de Drets Humans, Escola de Cultura de Pau
2. Com es protegeixen els drets humans? Què són els drets laborals?
David Bondia, Director, Institut de Drets Humans de Catalunya
Segona part: Empresa, drets humans i Responsabilitat Social Empresarial
3. El poder de les empreses en el procés de globalització
Jesús Carrión, Observatori del Deute en la Globalització (ODG)

4. El debat sobre els drets humans i la responsabilitat social empresarial (RSE)
Maria Prandi, Programa de Drets Humans, Escola de Cultura de Pau
5. Les relacions de l’empresa amb els seus stakeholders
Juan Cano, consultor en temes de RSE
6. El reconeixement dels drets dels pobles indígenes davant l'activitat d'empreses extractives:
mediació o conflicte?
Martí Orta
7. Els impactes de les empreses en el medi ambient
Miquel Ortega, coordinador de la revista Ecología Política
Tercera part: Els impactes de les empreses per sectors i grups vulnerables
8. Els drets laborals en el sector tèxtil: Campanya Roba Neta i Partenariat Empresa/ONG
Albert Sales, responsable Campanya Roba Neta, Setem Catalunya
9. La situació dels drets laborals al món. El sindicat, què és i per a què serveix?
Michela Albarelo, Fundació Pau i Solidaritat (CC.OO).
10. Les empreses extractives i el seus impactes en els drets humans
María Campuzano, Enginyers sense Fronteres
11. La concentració de la cadena agroalimentària i les conseqüències pel dret a l'alimentació i la
sobirania alimentària
Rosa Binimelis, Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles
Quarta part: Eines per al foment de la gestió responsable
12. Qué és la Inversió Socialmente Responsable (ISR)?
Jordi Marí, FETS
13. Estratègies de la societat civil per a un compromís social de les empreses: el comerç just
Jordi Pons, ex director de Setem Catalunya
Cinquena part: L’empresa com a actor global
14. El paper de les empreses extractives en els conflictes armats al món
Josep Mª Royo, Programa de Conflictes i Construcció de Pau, Escola de Cultura de Pau
15. La responsabilitat de les empreses davant els tribunals
Per determinar
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