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Fa poc més de tres anys, un periodista investigador 

va revelar una notícia procedent de Kenya que va 

rebre una considerable atenció mediàtica. Es 

tractava de l'últim d'una llarga llista de casos d'abús 

de drets humans perpetrats per empreses 

multinacionals xineses en el continent africà. 

En la primícia, es destapava que la companyia Xina 

Road & Bridge Corporation havia impartit una 

política de segregació deliberada, en la qual els 

supervisors del país asiàtic discriminaven 

repetidament treballadors locals contractats per al 

projecte de construcció d'un nou ferrocarril. Es va 

al·legar que persones de nacionalitat xinesa 

exercien labors que haurien d'haver-se reservat per 

al personal kenià, altament qualificat. Aquest 

tracte discriminatori també es reflectia en les 

condicions laborals dels africans, els quals eren 

sotmesos a jornades laborals extremadament 

prolongades, amenaces, assetjament i una nòmina 

basada en la raça. Finalment, el reportatge revelava 

que als treballadors de tots dos països ni tan sols 

se'ls permetia ajuntar-se en el menjador, banys, 

acomodació o transport.  

Successos com aquest solament constitueixen la 

punta de l'iceberg. Segons l'últim informe del Centre 

d'Informació sobre Empreses i Drets Humans, en el 

període de 2013 a 2020 s'han trobat 679 denúncies 

de violacions de drets humans relacionades amb 

l'activitat de companyies xineses a l'estranger. 

D'aquestes, el 26,7% són procedents d'Àfrica, 

convertint-la en la segona regió de major risc després 

de la zona del Pacífic asiàtic (39,6%). 

En les següents pàgines, analitzarem el 

comportament que exerceixen les multinacionals 

xineses respecte als drets humans en el continent 

africà. 
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LES RELACIONS SINO-AFRICANES AL LLARG 

DELS ANYS 

Durant les últimes quatre dècades, la República 

Popular de la Xina ha gaudit d'un desenvolupament 

econòmic sense precedents que ha catapultat al 

país fins a posicionar-lo com la segona major 

economia del món (Banc Mundial 2021). Aquest 

creixement exponencial va ser impulsat per les 

reformes del 19781 , les quals van introduir el 

model d'exportació i inversió que avui dia continua 

caracteritzant al gegant asiàtic. A la fi del segle XX, 

a mesura que la Xina anava creixent, va anar 

augmentant paral·lelament el seu consum 

d'energia, necessària per a sostenir el ritme de 

producció que l'estat estava portant. Al no comptar 

amb suficients recursos naturals dins del seu 

territori, en 1999 el govern Xinès va idear 

l'estratègia going out (sortir a l'estranger), en la 

qual s'encoratjava a les empreses multinacionals a 

obrir-se a nous mercats. Això immediatament va 

propulsar l'activitat d'aquestes companyies a 

l'estranger, que van trobar a Àfrica una oportunitat 

d'inversió única. 

Va ser llavors quan les relacions sinó-africanes es 

van deslligar. D'una banda, la Xina tenia capital de 

sobres i anhelava recursos naturals per a mantenir 

el seu creixement i avançar en els seus interessos 

tant econòmics com polítics. D'altra banda, els 

                                                   
1 Per a més informació vegeu l'article de premsa de 
Xulio Ríos: El largo rastro de Deng Xiaoping 

països africans, molts dels quals estaven dominats  

per règims autoritaris, posseïen aquests recursos 

naturals i buscaven un soci que invertís en ells sense 

fer moltes preguntes. Només era qüestió de temps 

que començaran a fer negocis junts. 

Va ser llavors quan les relacions sinó-africanes es van 

deslligar. D'una banda, la Xina tenia capital de sobres 

i anhelava recursos naturals per a mantenir el seu 

creixement i avançar en els seus interessos tant 

econòmics com polítics. D'altra banda, els països 

africans, molts dels quals estaven dominats per 

règims autoritaris, posseïen aquests recursos 

naturals i buscaven un soci que invertís en ells sense 

fer moltes preguntes. Només era qüestió de temps 

que començaran a fer negocis junts. 

D'aquesta manera, impulsat també pels nombrosos 

projectes de connectivitat de la Iniciativa de la Franja 

i la Ruta2 , Àfrica es va acabar convertint en una de 

les fonts d'energia principals de la RPC, mentre que 

aquesta va passar a ser la inversora principal de la 

indústria energètica i projectes de transport i 

infraestructura del continent africà. Avui dia, segons 

l'Administració d'Informació Energètica dels Estats 

Units (eia), després d'Orient Mitjà, Àfrica és el segon 

major importador de cru Xina, a la qual lliura 1,4 milió 

de barrils de petroli diaris (22%). Així mateix, el país 

asiàtic s'ha convertit en el destí del 15 al 16% de les 

exportacions i la font del 14 al 21% de les 

importacions dels països sub-saharians (Banc Mun- 

2 Vegeu “China’s Belt and Road Initiative in the global 
trade, investment and finance landscape” OECD Business 
and Finance Outlook 2018 
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dial & Thomson Reuters). A més, l'RPC es tracta 

d'un dels principals emissors d'inversió estrangera 

directa d'aquests països, als quals sovint finança 

amb préstecs i crèdit. 

 

 

El debat sobre si aquesta relació és realment 

beneficiosa per a totes dues parts continua encara 

obert. Mentre que existeix un ampli consens en 

què la Xina és la que millor satisfà els seus 

interessos, no queda clar si l'ajuda d'aquesta 

superpotència mundial està realment afavorint el 

desenvolupament dels països d'Àfrica (Yun Sun 

2014). Gran part de les opinions que discrepen 

sobre aquest últim punt estan condicionades per 

un tema de summa importància (sobretot) per a la 

societat occidental: els drets humans, o més aviat, 

l'absència d'ells.  

 

 

 

 

CLASSE DE VIOLACIONS 

Les maneres emprades normalment per 

multinacionals xineses per a incidir en els drets 

humans dels ciutadans residents als països on 

aquestes operen es podrien catalogar d'infinitat de 

formes. No obstant això, en pro de la simplificació, 

solament ens centrarem en dos grups principals: 

violacions directes i indirectes. 

Les violacions directes de drets humans són aquelles 

que són infligides directament per les multinacionals 

xineses. Aquestes les podem trobar en l'informe del 

Centre d'Informació sobre Empreses i Drets Humans, 

prèviament esmentat en la introducció. Segons les 

dades exposades en aquest document, els abusos 

perpetrats per aquestes empreses a Àfrica es 

relacionen principalment amb els sectors de la 

mineria i metal·lúrgia, energia, construcció, finances 

i banca, energies renovables, agricultura, alimentació 

i ramaderia. Així mateix, els països on aquests 

freqüenten més són Kenya, Zimbàbue, la República 

Democràtica del Congo. D'aquestes, la gran majoria 

són atribuïbles a les males condicions laborals a les 

quals s'exposen els treballadors locals. 

En els últims anys, han estat nombrosos els casos 

d'aquesta mena de violacions que han sortit a la llum. 

Un exemple particularment impactant és el de la 

companyia Xinesa Senar-Ferrous Metals Corporation 

(CNMC) a Zàmbia. Aquesta era propietària d'una 

mina de coure a la ciutat de Chambishi, que en 2005 

va explotar a causa de mesures de seguretat 

precàries, posant fi a la vida de 51 persones. A l'any 

Evolució dels països d'origen de les importacions a Àfrica. 
Font: OEC, Banc Mundial i Statista Research. 
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següent, l'empresa va prohibir la unió dels seus 

treballadors i va començar a pagar als seus 

empleats menys de 67$ l'hora, el salari mínim del 

país. Descontentaments pel tracte que se'ls estava 

donant, diverses persones van sortir a protestar i 

sis d'elles van acabar rebent un tret d'un supervisor 

xinès. (French 2004). Encara que l'empresa va 

acabar creant 20.000 nous llocs d'ocupació entre 

els ciutadans de Zàmbia (Belk 2011), ho va fer a 

rebostos d'unes condicions laborals nefastes que 

ignoraven els drets dels treballadors i una falta de 

mesures de seguretat que posava en perill les seves 

vides diàriament. Un altre cas a destacar és el de la 

mort d'un treballador nigerià de Dura Pack a l'abril 

de 2013. Aquest va rebre una descàrrega elèctrica 

mortal provocada per un entorn laboral perillós on 

mancaven d'eines de seguretat (Vanguard 

Newspaper En línia 2013). També són remarcables 

el desacatament de les lleis de salari mínim i 

seguretat social per part d'empreses xineses a 

Namíbia i Sud-àfrica (Jauch and Sakaria 2009); a 

més de la constant omissió de protocols 

mediambientals en l'execució de projectes de llarg 

a llarg del continent africà (Freschi 2010). 

D'altra banda, les violacions indirectes es podrien 

definir com aquelles relacionades amb les 

operacions d'una entitat en la zona, sense ser 

aquesta les responsable directa de les 

transgressions. En aquest aspecte, un dels 

exemples més comuns és el finançament de 

conflictes. Aquí destaca el cas de Sudan, un país on 

els abusos de drets humans estaven a l'ordre del 

 

 

dia. A principis dels noranta, els països d'occident van 

haver d'abandonar les seves operacions en aquest 

estat degut a les implicacions que pogués tenir 

aquesta en el finançament de la segregació que 

estava ocorrent entre els ciutadans d'ètnia àrab i 

aquells de raça negra de la regió de Darfur. No 

obstant això, la Xina va romandre en el territori, 

monopolitzant el sector petrolífer i ajudant amb la 

seva activitat econòmica, a més d'amb la venda 

d'armes, a fer possible la neteja ètnica que va dur a 

terme el govern d'Omar Al-Bashir en 2003. S'estima 

que entre 1996 i 2003, el president sudanès va 

adquirir prop de 100 milions d'euros en aeronaus i 

armes petites (Brautigam 2009). 

 

PERSPECTIVA XINESA 

Per a justificar la seva conducta a l'estranger, una 

gran part de les multinacionals procedents de la RPC 

s'escuden en la interpretació dels drets humans que 

té el seu govern, la qual difereix significadament de 

la visió compartida pels països occidentals. 

Cal destacar que en més d'una ocasió Xina ha 

expressat un cert grau de compromís amb els drets 

humans en termes de dret internacional. D'una 

banda, el gegant asiàtic pot veure's afectat per la 

doctrina del ius cogens, reconeguda mundialment 

per contenir una sèrie de drets absoluts i 

irrevocables..  

D'altra banda, l'RPC va formar part del comitè de 

redacció de la Declaració Universal de Drets Humans 

(1948) i va signar el Pacte Internacional de Drets Eco- 
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nòmics, Socials i Culturals (PIDCP) i el Pacte 

Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDESC), 

documents que contenen els anomenats “drets 

fonamentals”, definits com “aquells indispensables 

per a l'existència de la dignitat humana i, per tant, 

en necessitat de protecció absoluta” (Baehr 1999). 

No obstant això, la Xina només ha ratificat aquest 

últim, tenint sempre en ment els seus interessos 

econòmics. 

Tenint en compte aquestes obligacions i malgrat no 

sempre respectar-les, durant els últims anys l'RPC 

ha mantingut un discurs molt concret sobre el que 

entenen com a drets humans. En ell, prioritzen uns 

certs drets catalogats com “de segona generació” 

(dret a l'alimentació, habitatge i desenvolupament 

econòmic…) a uns altres de primera (llibertat 

d'expressió, dret al vot…). Aquesta visió també 

l'han traslladat a altres parts del món, on la Xina diu 

que prioritza treure a la població del llindar de la 

pobresa, igual que ja va fer amb els seus ciutadans 

anys enrere. 

Seguint aquesta línia de pensament, en entaular 

relacions amb països d'Àfrica, la Xina sempre ha 

mantingut una política de “no intervenció”. Això 

significa que en generalment les empreses xineses 

no han volgut canviar les lleis dels països on 

operen, sinó que han respectat la sobirania 

d'aquestes nacions i actuat sota les regulacions 

domèstiques, encara que no tinguin consideració 

pels drets humans. Aquesta visió divergeix 

totalment de la d'Occident, que es basa a intentar 

influir en el desenvolupament d'una Àfrica demo- 

  

 

cràtica, respectuosa pels drets humans i per l'estat de 

dret, mitjançant la demanda d'una sèrie de 

condicions a canvi de la seva ajuda econòmica. 

D'aquesta manera, el gegant asiàtic ha aconseguit 

separar els negocis dels drets humans i ocupar els 

buits que deixaven les empreses occidentals en 

rebutjar operar en territoris on els drets humans es 

veuen transgredits. 

 

PERSPECTIVA LOCAL 

Per part seva, els diferents països d'Àfrica s'han 

mostrat a favor de l'enfocament que li dona la Xina a 

la seva relació amb ells i als drets humans (Shinn 

2006). És més, molts han fet costat a la potència 

mundial quan han carregat contra ella en les sessions 

del Consell de Drets Humans. Això es deu al fet que 

la política de “no intervenció” de la PRC ha permès a 

molts governs, especialment a les dictadures, trobar 

una via de fuita de l'ajuda condicionada que ofereix 

Occident. Gràcies a la Xina i a les seves empreses, ara 

aquests estats no tenen la necessitat de fer canvis 

polítics ni socials i molt menys d'implementar lleis 

per a la protecció de drets humans més ambicioses. 

A canvi, les multinacionals s'aprofiten de l'escassa 

regulació per a maximitzar els seus interessos 

comercials, encara que això impliqui abusar més de 

les persones del que ja es fa en els propis estats. 

 



MARÇ 2022 
 

 

ACCIONS LEGALS POTENCIALS 

Legalment parlant, els remeis que se li poden donar 

a aquests abusos no són molt esperançadors. Com 

generalment les violacions de drets humans 

reportades estan vinculades únicament a 

empreses, el dret internacional públic no pot 

actuar com fa amb els estats. D'altra banda, el dret 

privat internacional avui dia no ofereix cap 

mecanisme que reguli com les companyies haurien 

de comportar-se en relació al drets humans. El 

màxim que s'ha aconseguit en aquesta àrea ha 

estat una proposta del Pacte Mundial de les Na- 

 

cions Unides (UN Global Compact) encoratjant a les 

corporacions a no invertir en estats repressius. 

Davant aquest panorama, la solució més plausible 

seria condemnar a aquestes multinacionals sobre la 

base de les lleis domèstiques, perquè els tribunals 

d'aquests països sí que tindrien jurisdicció sobre les 

activitats d'aquestes empreses. No obstant això, el 

problema d'això és que, d'una banda, en molts 

d'aquests països no s'ha desenvolupat una regulació 

sòlida en el tema dels drets humans i que, d'altra 

banda, els estats que sí que compten amb lleis d’a-  

Peresident Xinès Xi Jinping i líders africans a la cerimònia d’obertura del Fòrum per a la Cooperació entre la Xina i Àfrica (Forum on China-Africa 
Cooperation, FOCAC), en Pekín, el 3 de septiembre de 2018. Fuente: CGTN /Xinhua 
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quest estil solen presentar dificultats amb 

l’aplicació d'aquestes. Això últim és el que succeeix 

amb el cas de Kenya que hem vist en la introducció. 

Aquest país en concret ha estat reconegut en 

diverses ocasions per comprometre's mitjanament 

amb els drets humans i comptar amb lleis 

específiques que advoquen per la seva protecció. 

No obstant això, en moltes ocasions no la llei no 

s'ha aplicat o l'estat no ha fet res per a frenar 

possibles infractors. Per tant, la gran majoria 

d'empreses xineses han sortit impunes malgrat 

infringir repetidament la llei. 

 

CONCLUSIÓ 

El futur dels drets humans a Àfrica no és molt 

encoratjador. Amb un marc jurídic tan feble tant 

nacional com internacionalment, serà difícil acabar 

amb les pràctiques discriminatòries dutes a terme 

per les multinacionals xineses. Les empreses són 

totalment conscients d'això i per això continuaran 

prenent-se la llibertat d'aprofitar el sistema que es 

regeix en aquests països per a maximitzar els seus 

beneficis econòmics, deixant totalment de costat a 

les persones que utilitzen per a això. 

Tanmateix, no està tot perdut. Encara queda un 

ampli marge per a actuar. Tan sols publicant 

informes com el que hem presentat del Centre 

d'Informació sobre Empreses i Drets Humans ja 

s'aconsegueix donar a conèixer mundialment el 

que està passant en aquests països, la qual cosa 

provoca que aquestes empreses se sentin 

observades i vigilin els seus comportaments. Però  

 

 

també es pot anar més enllà. Els estats d'al voltant 

del món, sobretot els principals socis comercials de la 

Xina, poden pressionar a aquestes companyies 

seguint la tendència de la Unió Europea de no 

comerciar amb empreses que no siguin respectuoses 

amb els drets humans. Les opcions són infinites.  

Mentre continuï havent-hi gent al punt del que està 

passant a Àfrica, les persones que sofreixen de 

violacions de drets humans no estaran soles. El 

nostre deure és continuar donant-les veu. 
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