
Η Avon υπέγραψε τα Πρότυπα Δεοντολογίας LGBTI 

των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν στις 

επιχειρήσεις 

 

 
Η Avon είναι μια εταιρεία που βασίζεται στην αρχή της οικονομικής συμμετοχής 

των γυναικών, πολύ πριν αναγνωριστούν τα δικαιώματα των γυναικών. 

Υποστηρίζουμε το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την εξάλειψη 

των διακρίσεων και χρησιμοποιούμε το μέγεθος και την επιρροή που διαθέτουμε 

για να μπορούμε να το κάνουμε πράξη. 
 
 

Για να συνεχίσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτά τα θέματα, είμαι περήφανος που ανακοινώνω 

την έναρξη της Εβδομάδας Ενημέρωσης* για τους Transgenders και ότι η Avon έχει 

υπογράψει τα  Πρότυπα Δεοντολογίας LGBTI των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις. Αυτό 

σημαίνει ότι θα συμβάλουμε ενεργά στην επίτευξη ταχύτερης προόδου  σε παγκόσμιο 

επίπεδο προς την κατεύθυνση της ισότητας των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των bi, των 

trans και των intersex ατόμων. Θα βοηθήσουμε να σταματήσουν οι παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. 

 

Η απόφασή μας αυτή αποτελεί τη συνέχεια της μακρόχρονης δέσμευσής μας στην κοινωνική 

πρόοδο και την ελευθερία της έκφρασης - αρχές που αποτελούν τα θεμέλια της 

επιχειρηματικής μας πρότασης και του ονόματος μας. Η Avon είναι υπερήφανη που ήταν μία 

από τις πρώτες εταιρίες που υπέγραψαν τις Αρχές του ΟΗΕ για την Ενδυνάμωση των Γυναικών 

και αυτή μας η δέσμευση στα Πρότυπα Δεοντολογίας LGBTI είναι μια φυσική συνέχεια της 

δέσμευσης της Avon στη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση. Η υπογραφή του κώδικα 

αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να είμαστε μια εταιρία χωρίς αποκλεισμούς προς άτομα κάθε 

είδους σεξουαλικού προσανατολισμού και φύλου, είτε αφορά προμηθευτή, Μέλος, 

Εργαζόμενο ή συνεργάτη. 

 

Ο Fabrice Houdart, Υπεύθυνος των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και συν-

συγγραφέας των Προτύπων Δεοντολογίας, δήλωσε: "Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Avon να 

αποτελεί  έναν από τους πρώτους υποστηρικτές αυτών των Προτύπων, καθώς η Avon ήταν 

πάντα υπέρμαχος της ενσωμάτωσης, και αυτή είναι μια φυσική επέκταση αυτής της 

φιλοσοφίας και πρακτικής. Η Avon επιδεικνύει ηγετικό ρόλο στην όλο και μεγαλύτερη 

κοινωνική ενσωμάτωση των LGBTI ατόμων στις πολλές χώρες που δραστηριοποιείται. 

Ελπίζουμε ότι και άλλες επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 

 

https://www.unfe.org/standards/


Με την υποστήριξη αυτών των Προτύπων, η Avon δεσμεύεται: 

1. Να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε στιγμή 

1. Να εξαλείψει τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας 

2. Να παρέχει υποστήριξη στο χώρο εργασίας 

3. Να αποτρέπει άλλες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην αγορά 

4. Να εμπλέκεται στο δημόσιο διάλογο 

 

Η Avon έχει μια ισχυρή παράδοση αναφορικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων των LGBTI. 

Από την υποστήριξη σε άτομα-πρότυπα που ανήκουν στους LGBTI, όπως η τρανσέξουαλ 

ψηφιακή ακτιβίστρια Candy Mel, μέχρι διαφημιστικές εκστρατείες που προβάλλουν την 

κοινότητα LGBTQIA+ και συνεργάζονται με την transgender vlogger Victoria Volkova για το 

λανσάρισμα του άρωματος Aura. Παράλληλα, έχουμε μια ομάδα που εξετάζει τη δέσμευσή 

μας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (sypply 

chain). Και στη Βραζιλία, για παράδειγμα, έχουμε ένα Δίκτυο Διαφορετικότητας που 

επικεντρώνεται σε σημαντικά θέματα όπως η ενσωμάτωση των LGBTI. Μάθετε περισσότερα 

για τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση στην Avon. 

 

Όπως έχω ήδη αναφέρει, είμαι πολύ υπερήφανος που ηγούμαι ενός οργανισμού που είναι 

τόσο αφοσιωμένος σε τόσο σημαντικά θέματα. Ελπίζω ότι όλοι θα βοηθήσουν στην ανάγκη 

ευαισθητοποίησης για τα διεμφυλικά άτομα και τα άτομα που δεν συμμορφώνονται με τα 

πρότυπα του φύλου και θα αναδείξουν τα θέματα που αντιμετωπίζει αυτή η κοινότητα τώρα 

και στο μέλλον. 

 

 

Σας ευχαριστώ, 

Jan Zijderveld, CEO 

 

 
*Σημείωση: Η Εβδομάδα Ενημέρωσης ήταν 12/11 έως 16/11. 

https://www.avon.com.br/eu-sou-bonita
http://www.avoncompany.com/corporate-responsibility/people/diversity-inclusion/
http://www.avoncompany.com/corporate-responsibility/people/diversity-inclusion/

