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Yves Rocher ceni pi kno i chce si  nim dzie-
li  poprzez swoje kosmetyki. Wła nie dlatego 
hasłem przewodnim fi rmy jest: Act Beautiful. 
Znana francuska korporacja dba te  o to aby 
informowa  wiat o raportach nt. swojego za-
anga owania w społeczn  odpowiedzialno  
biznesu, a tam - a jak e - pojawia si  szlachetny 
przekaz, e grupa Yves Rocher zawsze była czu-
ła na punkcie dobrej jako ci dialogu społeczne-
go w swoich fi liach na całym wiecie i d y do 
poszanowania praw zwi zków zawodowych. 
A tam gdzie ich nie ma dyrekcje lokalne b d  
prowadzi  bezpo redni dialog z pracownikami.
Otó  w tureckiej fi lii korporacji Kosan Kozmetik 
tak sobie upodobano ten model bezpo rednie-
go dialogu z pracownikami, e dyrekcja bardzo 
si  zdenerwowała, gdy ci zacz li przyst powa  
do zwi zku zawodowego Petrol ‒ Is, afi lianta 
globalnej federacji bran owej IndustriALL. Na 
pocz tek dla przykładu zwolniono 14 niesfor-
nych pracowników, gdy to nie pomogło zacz -
to wyrzuca  nast pnych. Ł cznie do maja 2018 
r. prac  z powodu przynale no ci zwi zkowej 
straciło 115 pracowników, a wi c ponad jedna 

czwarta całej załogi. 
Có  mo na na to powiedzie ? By  mo e czytel-
nik si  zdziwi, ale korporacja zachowuje si  bar-
dzo racjonalnie. W macierzystej Francji nawet 
nie próbowałaby takich zachowa , wiedz c, e 
sko czyłoby si  to dla niej raczej nieprzyjemnie. 
Natomiast w na poły autorytarnej Turcji, gdzie 
sama władza pa stwowa narusza nagminnie 
prawa zwi zkowe i nie przejmuje si  konwen-
cjami fundamentalnymi MOP, korporacja widzi, 
e „wi cej wolno”, wi c dlaczego nie skorzy-

sta . Warto pami ta , e Yves Rocher dobrze 
si  odnajduje w takich quasi demokratycznych 
uwarunkowaniach rodowiskowych. W 2014 
r. rosyjska fi lia korporacji ochoczo przył czyła 
si  do prokuratorskich oskar e  pod adresem 
jednego z najbardziej znanych tamtejszych 
opozycjonistów Aleksieja Nawalnego, którego 
przed wi zieniem uratowało dopiero orzecze-
nie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Ale to zupełnie inna historia. A mo e ta sama? 
Obserwator subiektywno-obiektywny

Fot. Pracownicy Yves Rocher, z ródło http://www.industrial-
l-union.org/yves-rocher-needs-to-reinstate-sacked-workers  
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