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MULTINACIONAIS E DEREITOS HUMANOS

Crónicas dende Xenebra: 
Semana de mobilización dos 
pobos fronte á impunidade das 
empresas transnacionais

Este Tratado debería contribuír a pór fin á 
impunidade das Empresas Transnacionais 
(ETNs) polas vulneracións dos Dereitos 
Humanos (DDHH) que cometen a diario 
en todo o mundo, e garantir o acceso á xus-
tiza das persoas e comunidades afectadas 
polas súas actividades. 

A organización da Semana de Mobiliza-
ción dos Pobos estivo a cargo da Campaña 
Global para Reivindicar a Soberanía dos 
Pobos, Desmantelar o Poder das empresas 
transnacionais e Poñer fin á Impunida-
de, da que forma parte Entrepobos, que é 
unha coalición de máis de 200 movemen-
tos sociais, redes e organizacións de todo 
o mundo, así como campañas de denuncia 
de empresas específicas, activas en diferentes 
sectores, rexións e países. 

A Campaña Global é unha resposta fron-
te ao poder corporativo. Ten por obxectivo 
facilitar o diálogo, os intercambios de estra-
texias, de información e de experiencias, 
actuando como un espazo no que cobran 
maior visibilidade as resistencias e se pro-
fundiza a solidariedade. 

En xuño de 2014, o Consello de Dereitos 
Humanos adoptou a Resolución 26/9 sobre 
a elaboración dun instrumento internacional 
xuridicamente vinculante sobre as ETNs e 
outras empresas con respecto aos DDHH. 
Foi un logro histórico despois de décadas 
de intentos fracasados en Nacións Unidas.

A Campaña Global estivo involucrada 
neste proceso, facilitando a participación de 
persoas pertencentes a movementos sociais 
de todo o mundo durante as Semanas de 
Mobilización en paralelo coas sesións do 
Consello de Dereitos Humanos en xuño de 
2014, xullo de 2015 e outubro de 2016.

Entre os movementos sociais presentes, 
podemos destacar a presenza de Vía Cam-

pesiña, a Marcha Mundial de Mulleres e 
comunidades de persoas afectadas, como a 
Unión de Afectados/as polas Operacións 
Petroleiras de Texaco (UDAPT) de Ecua-
dor ou representantes da Comunidade de 
Barillas en Guatemala. 

A Campaña Global traballou en 6 pro-
postas, que presentou na OEIGWG en 
Xenebra:

1. Enfoque e alcance do Tratado sobre 
as ETNs e outras empresas en relación aos 
DDHH. Hai un gran baleiro legal no derei-
to internacional en relación coa responsabi-
lidade das ETNs sobre o cumprimento dos 
DDHH. As ETNs, en tanto que son per-
soas xurídicas, son suxeitos e obxectos de 
dereitos e, polo tanto, teñen que respectar 
os DDHH. O futuro instrumento interna-
cional ten que ser ratificado polos Estados 
e a súa aplicación garantida por un mecanis-
mo internacional público. 

2. Responsabilidade das ETNs por per-
xuízos aos DDHH: o aspecto extraterri-
torial. As ETNs non poden vulnerar os 
DDHH calquera que sexa o lugar en que 
operen e os estados de orixe das ETNs 
teñen a obriga de respectar, protexer, cum-
plir e remediar os crimes de DDHH das 
ETNs, alí onde operen. 

3. Tribunal Internacional sobre Empre-
sas Transnacionais e Dereitos Humanos. 
Proponse establecer un Tribunal Interna-
cional sobre Empresas Transnacionais e 
Dereitos Humanos, que complemente os 
mecanismos universais, rexionais e locais, 
e que garante ás persoas e comunidades 
afectadas o acceso a unha instancia xudicial 
independente para a obtención de xustiza 
por violacións dos dereitos civiles, políticos, 
sociais, económicos, culturais e medioam-
bientais. 

A semana do 24 ao 29 de outubro tivo lugar en Xenebra a Semana de Mobilización dos 
Pobos, coincidindo coa Segunda Sesión do Grupo de Traballo de Composición Aberta 
(OEIGWG) do Consello de Dereitos Humanos de Nacións Unidas, que ten o mandato de 
establecer un Tratado Vinculante sobre Transnacionais e Dereitos Humanos. 
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4. Responsabilidade solidaria e man-
comunada das ETNs cos seus directores 
e cadeas de valor (filiais, proveedores e 
subcontratistas). Proponse que todos os 
axentes económicos que se lucren cunha 
actividade mercantil deben ser responsabili-
zados das consecuencias que esta actividade 
xere, en toda a cadea de valor. Isto inclúe 
filiais, proveedores e subcontratistas. 

5. Institucións Financeiras Internacio-
nais (FMI, Banco Mundial) e o Réxime de 
Comercio e Investimento (OMC/TLCs e 
TBI). O futuro instrumento internacional 
vinculante debe incluír regras sobre obrigas 
das Institucións Financeiras Internacionais 
(IFIs) e instrumentos relativos, así como 
sobre a conduta do réxime internacional de 
comercio e investimentos. 

6. Dereitos das persoas afectadas. Hai 
unha definición estrita sobre quen son per-
soas afectadas polas ETNs. Polo tanto, é 
esencial que o futuro Tratado conteña un 
capítulo dedicado a abordar este concep-
to e o xeito de reparar as vulneracións dos 
dereitos. 

Como valoración da Semana de Mobili-
zación dos Pobos, é importante dicir que 
houbo un variado e nutrido número de par-
ticipacións dende os movementos sociais e 
comunidades afectadas nas plenarias do 
OEIGWG, nas sesións paralelas organi-
zadas pola Campaña Global dentro de 
Nacións Unidas e nas actividades na carpa 
exterior ubicada na Praza das Nacións, 
organizadas pola Campaña Global. 

A posibilidade de estar unha semana com-
partindo tantas horas de actividades, reu-

nións e análises facilitou a articulación de 
novas redes de traballo entre os diferentes 
movementos e organizacións presentes, o 
que alimenta e contribúe ao fortalecemento 
da Campaña Global. 

A Terceira Sesión do Grupo de Traballo 
Intergubernamental do Grupo de Traballo 
de Composición Aberta (OEIGWG) do 
Consello de Dereitos Humanos de Nacións 
Unidas será en outubro de 2017 e ten como 
obxectivo seguir avanzando na construción 
do Tratado Vinculante sobre Transnacionais 
e DDHH. 

Como Campaña Global, temos o reto de 
avanzar na redacción do Tratado Inter-
nacional dos Pobos para o control das 
Empresas Transnacionais, que recolla 
todas as aspiracións que temos como Cam-
paña Global.

Outro reto da Campaña é continuar tra-
ballando no Centro Internacional dos 
Pobos fronte á impunidade das Empresas 
Transnacionais, que ten como obxectivo 
ser unha instancia que permita o seguemen-
to, investigación e acción sobre as denuncias 
presentadas por colectivos afectados polas 
prácticas das ETNs, e que desta manei-
ra, poida centralizar os casos e levalos ao 
Tribunal Internacional sobre Empresas 
Transnacionais e Dereitos Humanos. Por 
outra banda, debemos continuar traballando 
na articulación política, para que cada vez 
máis se sumen novas organizacións á Cam-
paña Global e na solidariedade para dar 
resposta a todos os casos de vulneración de 
DDHH por parte das ETNs que nos atopa-
mos a diario. n
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