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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Мы заўсёды падтрымліваем і ахоўваем правы чалавека, калі гэта ад 
нас залежыць.  Як адказная кампанія, якая вядзе дзейнасць 
прыкладна ў 100 краінах і тэрыторыях, мы ўпэўнены, што нормы 
этыкі і добрага бізнэсу ідуць побач, і таму строга выконваем законы 
і нормы тых краін і юрысдыкцый, дзе працуем. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Дэманстрацыяй нашай адказнасці ў гэтай сферы з’яўляецца тое, 
што мы: 
 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 падтрымліваем абарону правоў чалавека, у прыватнасці, 
правоў нашых працаўнікоў, партнёраў па бізнэсе і 
грамадскасці, сярод якой мы працуем 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 паважаем правы нашых працаўнікоў на свабоду аб’яднанняў у 
межах заканадаўства 

 provide a safe and healthy working environment  гарантуем бяспечныя ўмовы працы 
 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 

children 
 не падтрымліваем прымусовую працу і эксплуатацыю дзіцячай 

працы 
 support the elimination of employment discrimination and promote 

diversity in the workplace 
 падтрымліваем ухіленне дыскрымінацыі пры найманні на працу 

і спрыяем забеспячэнню разнастайнасці  на працоўным месцы 
 provide our employees with remuneration and tools for growing their 

careers, and take their wellbeing into consideration 
 забяспечваем нашым працаўнікам аплату іх працы і 

магчымасць кар’ернага росту, надаем увагу іх дабрабыту 
 promote fair competition and do not support corruption  выступаем за сумленную канкурэнцыю і не падтрымліваем 

карупцыю 
 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 

applicable laws 
 сумленна вядзём бізнэс у адпаведнасці з дастасоўным 

заканадаўствам 
 develop and implement company procedures and processes to 

ensure we comply with this policy. 
 развіваем і рэалізуем метады і парадак працы кампаніі такім 

чынам, каб адпавядаць гэтай палітыцы 


