List od Ernie Herrman, CEO and President of The TJX Companies, Inc.
Od wielu lat TJX angażuje się na rzecz integracji i różnorodności i dokłada wszelkich starań, by wszyscy
nasi współpracownicy czuli się doceniani za swój wkład i zaangażowanie w realizację naszej misji
biznesowej. Klienci, dostawcy, partnerzy i współpracownicy – wszyscy, bez wyjątków zasługują na
traktowanie z godnością i szacunkiem. W naszej firmie nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji czy
nienawiści.
Ubiegły rok pokazał nam, że przed nami jeszcze wiele pracy. W celu ochrony równości i sprawiedliwości
rasowej zobowiązaliśmy się do wsparcia naszych czarnych współpracowników, klientów oraz
społeczności. Poszerzyliśmy strategię naszej organizacji o bezpośrednie działania i podjęliśmy kroki,
które mają przełożyć się na wsparcie społeczności osób czarnych. Organizacje działające na rzecz
równości rasowej wspieramy również od strony finansowej.
Zdajemy sobie sprawę że przed nami jeszcze wiele pracy. Rosnąca przemoc wobec obywateli USA
pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku, do której dochodzi w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych to
dla nas sygnał, że nadal borykamy się z brakiem sprawiedliwości i równości rasowej. W związku z tym
musimy podjąć działania, które przełożą się na lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Wspieranie
równości rasowej jest jednym z najważniejszych zobowiązań TJX, dlatego w ramach naszych działań
nadal będziemy koncentrować się na pomocy społecznościom, które walczą o równe traktowanie oraz
swobodne wyrażanie swojej opinii. W TJX nie ma miejsca na nienawiść.
Stale rozwijamy programy, które pomagają nam tworzyć bardziej różnorodną i zintegrowaną organizację
na wszelkich jej poziomach, także poprzez liczne możliwości rozwoju ścieżki kariery naszych
współpracowników. Regularnie przeprowadzamy rozmowy z naszymi współpracownikami, ulepszamy
nasze procesy edukacyjne i przeprowadzamy szkolenia, w których udział bierze także najwyższe
kierownictwo i cały nasz zarząd po to, by umożliwić nam wszystkim prowadzenie otwartej i szczerej
komunikacji, pozbawionej wszelkich uprzedzeń. Wierzymy, że takie podejście do naszych praktyk
biznesowych przełoży się na trwałe i długoterminowe zmiany.
Jako organizacja, wierzymy w to, że każdy z nas może odegrać rolę w budowaniu lepszego świata,
w którym sprawiedliwość, uczciwość i godność należą do podstawowych praw człowieka. Razem musimy
dokonać zmiany na lepsze.
Zapraszamy do odwiedzania strony TJX.com, gdzie znajdują się wszelkie aktualne informacje na temat
działań, jakie podejmujemy w ramach walki o równość rasową.
Z wyrazami szacunku,
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