Wiadomość od Dyrektora generalnego i prezesa TJX, Erniego Herrmana.
Dla naszego kraju i świata, trwające zamieszki społeczne i tragiczne zabójstwa wielu
czarnoskórych ludzi naświetliły znaczącą niesprawiedliwość na tle rasowym, która nadal
istnieje. Choć integracja i różnorodność od dawna są priorytetem w TJX, w tych
nietypowych czasach bardziej niż kiedykolwiek zdajemy sobie sprawę, że musimy
kontynuować pracę, aby osiągnąć lepsze rezultaty. W TJX stoimy po stronie czarnoskórych
pracowników, klientów i społeczności oraz opowiadamy się za sprawiedliwością rasową.
Chciałbym podzielić się z Wami, jak my, jako firma, podejmujemy działania. TJX, poprzez
swoje fundacje i inne fundusze, rozszerzył swoją strategię wspierania, aby zapewnić bardziej
bezpośrednie wsparcie społecznościom czarnoskórych. Zwiększamy nasze globalne wysiłki,
przekazując w ciągu najbliższych dwóch lat 10 milionów dolarów darowizn organizacjom,
które aktywnie działają na rzecz sprawiedliwości i równości rasowej. Fundusze zostaną
podzielone pomiędzy kilka organizacji, a nasze zaangażowanie będzie wspierać programy w
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie* i Australii, w tym:
W Stanach Zjednoczonych:
 Boston University Center for Antiracist Research
 NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc.
 National Urban League
 Smithsonian’s National Museum of African American History & Culture
 UNCF (United Negro College Fund)
 YWCA USA
W Kanadzie:
 Canadian Civil Liberties Association
W Wielkiej Brytanii:
 Access UK
 Runnymede
 Stephen Lawrence Charitable Trust

W Irlandii:
 Irish Network Against Racism
W Niemczech:
 Schule ohne Rassismus (Szkoła bez rasizmu)
W Polsce:
 Nigdy Wiecej (Never Again)
W Austrii:
 Zara: Civil Courage and Anti-Racism-Work
Jest to częściowa lista organizacji, które zamierzamy wspierać i oczekujemy, że w
najbliższej przyszłości będziemy ją aktualizować o kolejne organizacje w Kanadzie i
Australii. Możesz śledzić nasze działania na stronie tjx.com/responsibility/communities.
Poza naszymi planami darowizn, wierzę, że różnorodność naszych pracowników sprawia,
że jesteśmy silniejszą firmą i jesteśmy w stanie lepiej obsługiwać szeroką bazę klientów na
całym świecie. Rozpoczynamy kilka wewnętrznych programów, które pomogą nam w
dalszym rozwoju bardziej integracyjnej i zróżnicowanej organizacji na wszystkich
poziomach. Działanie jest konieczne, aby wywołać zmianę, a jako organizacja wiemy, że
możemy zrobić więcej.
Więcej informacji na temat naszych działań w tym zakresie
można znaleźć na stronie internetowej
TJX.com/responsibility/workplace.
Planujemy w dalszym ciągu informować o naszych działaniach na stronie TJX.com i
zapraszamy do zapoznania się z nimi, aby dowiedzieć się więcej, w miarę jak będziemy
kontynuować działania na rzecz promowania sprawiedliwości na tle rasowym.

Z poważaniem,

Ernie Herrman
Dyrektor generalny i prezes TJX

*W Europie nasze darowizny są przekazywane za pośrednictwem Fundacji TK Maxx i Homesense

