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APPEL OM VORMING VAN EEN GLOBAAL ETHISCH KADER
Er is een behoefte om ethische kwesties op een forum te gaan bespreken dat een
werkingskracht kan hebben op gebieden die belangrijk zijn voor de verantwoordelijkheid voor
het functioneren van de wereld in de vorm die de verdere evenwichtige ontwikkeling ervan
garandeert.
Hoewel de wetenschappelijke discussie betreffende de universele idee van de globale ethiek
gaande is, vinden we het terecht om de principes van de ethiek in de economie, d.w.z. de
economische activiteiten van de mens - als één van de componenten van de globale ethiek aan de mensen bekend te maken.
De ethiek op het gebied van de economie en de daarmee gepaard gaande: management,
financiën en rekenkunde, in alle dimensies en op alle vlakten, heeft vandaag een constante en
gezamenlijke zorg van veel milieus nodig.
In aanmerking nemende dat we:
 Onze afkeuring uiten jegens onethisch gedrag als zijnde maatschappelijk en individueel
schadelijk.
 Geen houdingen accepteren die in morele schade resulteren die veel mensen kwetst en
duurzame sporen in de economie en de omgeving ervan achterlaat.
Is het onze wil om:
 Een ethische imperatief te creëren, universeel voor alle beroepsgebieden binnen de
economie, management, financiën en rekenkunde.
 Een actieve opstelling van alle milieus, zowel van de wetenschap als van de praktijk te
propageren, voor wie handelingen voor deze idee belangrijk zijn.
Ons van het voorstaande bewust, beginnen we met onszelf.
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TOOL-KIT FOR ETHICS SELF-ASSESSMENT
We presenteren een tool voor de ethische zelfbeoordeling Ethics Self Assesment (ESA).
ESA:
 Is een uiting van constructief denken en handelen van personen die - in een
solidariteitsakte met de inhoud van de Proclamatie - daaronder hun handtekening
hebben geplaatst.
 Is een uiting van de stelling van de instellingen die Partners van de Proclamatie zijn
geworden.
 Omvat zeven - vanuit het perspectief van de globale ethiek belangrijke - waardenclusters
die het ethische gedrag van de mens karakteriseren die in een economische activiteit
(economie, marketing, financiën, rekenkunde) is geëngageerd en zich tegelijkertijd van
het medebestaan in de samenleving bewust is, een homo socio-economicus,
 Bevat een set bewerkingen die tot een verdiepte autoreflectie bewegen.
 Maakt gebruik van een formule die een beeld laat creëren en conclusies laat trekken
m.b.t. de ethiek van de persoon die de toets maakt.
 Dient uitsluitend aan de persoon die van dit tool gebruik maakt.
Grijp naar ESA. Laat merken dat de ethiek en ethisch handelen bij de economische
activiteiten ook jou niet onverschillig laten. Voeg je bij ons.

Partners en ondertekenaars van de proclamatie
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OVER HET INITIATIEF EN DANKBETUIGING
Het initiatief APPEL OM VORMING VAN EEN GLOBAAL ETHISCH KADER & HET TOOL
VOOR DE ETHISCHE ZELFBEOORDELING (ESA) is in de SGH Warsaw School of Economics
(WSE) geboren. De inspiratie en het concept is gekomen van mv. prof. Anna Karmańska,
Ph.D. (Hoofd Instituut voor Rekenkunde in het Collegium voor Management en Financiën en
de spiritus movens van het sinds april 2018 werkende SGH Ethics Club).
Componenten van het initiatief: HET APPEL OM VORMING VAN EEN GLOBAAL ETHISCH
KADER en HET TOOL VOOR DE ETHISCHE ZELFBEOORDELING (ESA) in de hier
gepresenteerde vorm zijn het resultaat van maandenlange discussie in een brede kring
mensen die het probleem van de ethiek in de economische activiteiten op het hart ligt. Voor
de tijd en het werk pro Deo hebben ze allemaal dankwoord en erkenning verdiend.
Een niet te overschatten steun is door de autoriteiten van de SGH Warsaw School of
Economics verleend, en in het bijzonder: prof. Marek Rocki, Ph.D. (Rector Magnificus van de
WSE), prof. P. Wachowiak, Ph.D. (Prorector voor wetenschap en management), prof. Ryszard
Bartkowiak, Ph.D. (Decaan van het Collegium voor Management en Financiën) en Marcin
Dąbrowski (Kanselier) en onze partners: Franciszek Wala (SKwP – Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce ), Ewa Jakubczyk-Cały, Henryk Dąbrowski (PIBR PIBR – Polska Izba Biegłych
Rewidentów), Jakub Wojnarowski (ACCA), Jakub Bejnarowicz (CIMA), Łukasz Małecki-Tepicht,
Magdalena Indyk, Wojciech Niezgodziński (SGH Warsaw School of Economics).
Een bijzondere rol hebben hier ook journalisten, businessmensen, professoren van de SGH
en studenten van Postdoctorale Studie van Onderzoeksaudit en Controle. Ze hebben of een
klimaat voor een vruchtbare discussie gecreëerd of ze zijn een bron geweest van waardevolle
opmerkingen en suggesties.
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HET APPEL OM VORMING VAN EEN GLOBAAL
ETHISCH KADER & HET TOOL VOOR DE ETHISCHE
ZELFBEOORDELING (ESA) is voor het eerst gepresenteerd
op het forum van de 31e Asian-Pacific Conference on
International Accounting Issues, te Warschau, op 14 oktober
2019. Voor deze mogelijkheid danken we de Internationale
Programmaraad van deze conferentie, en in het bijzonder
haar voorzitter, prof. Ali Peyvandi uit The Craig School of
Business, California State University, Fresno (USA).
De intentie van handelen, geuit in het APPEL OM VORMING
VAN EEN GLOBAAL ETHISCH KADER & HET TOOL VOOR
DE ETHISCHE ZELFBEOORDELING (ESA) vond ook erkenning
in de ogen van prof. Paul Dembinski, eredoctor van SGH de
heer Andrew Hilton. We zijn de beide heren een hartelijk dank
verschuldigd. Ja

OVER DE DISCUSSIE OVER: HET APPEL OM VORMING
VAN EEN GLOBAAL ETHISCH KADER & HET TOOL VOOR
DE ETHISCHE ZELFBEOORDELING (ESA)
Het initiatief heeft lang gerijpt. Veel mensen kwamen te weten over de ten grondslag
liggende idee, velen hebben haar zin en belang geverifieerd. Niemand twijfelde aan de
noodzaak ervan. In het besef dat er iets ontstaat dat klein mag zijn maar erg belangrijk
is, hebben ze de op elkaar volgende ideeën en versies met hun opmerkingen dan
wel meningen gesteund. Wie kon, hebben deelgenomen aan expres georganiseerde
brainstormingen deelgenomen die in de SGH Warsaw School of Economics in vorm van
drie rondetafelgesprekken werden georganiseerd. Moge de onderstaande beschrijving hun
profiel schetsen.

Ethiek – Een Stem Van SGH Warsaw School of Economics

5

Round Table No 1 (February 26, 2019)
 Over de wereld, veranderingen en de ethiek - in het kader
van de uitdagingen van de civilisatie.
 Over ethische waarden in verschillende tradities op het
gebied van de aardrijkskunde-geloof-cultuur - hoe worden
deze gespecificeerd en omschreven.
 Over ethische waarden in de wereld van de financiën,
het management en de rekenkunde - gelijkenissen en
verschillen bij de principes.
 Een brainstorm over een kompasachtige lijst van ethische
waarden.

Round Table No 2 (May 28, 2019)
 Over de dialoog, het vertrouwen en de empathie bij het
zakendoen.
 Over ervaringen met ethische programma’s in de
organisatie.
 Over de specifiek van de ethiek als onderwerp van een
toets en over de vaardigheid om een toets te construeren
die de zelferkenning zal dienen.
 Over de rol van de psycholoog bij het bouwen van de toets.
 Een brainstorm over het voorgestelde concept van
waardenclusters en de wijze waarop ze beschreven
worden, hun grootte, het concept van de overdracht.
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Round Table No 3 (September 13, 2019)
 Over de kracht van het woord en pro Deo-activiteiten.
 Over de verantwoordelijkheid voor de doorgegeven
inhouden.
 Over de moeilijkheden en barrières bij de zelfbeoordeling.
 Over de anonimiteit en de techniek van het Ethics SelfAssessment (ESA).
 Over de rol van het ESA bij het monitoren van de
zelfontwikkeling.
 Een brainstorm over de definitieve versie van HET
APPEL OM VORMING VAN EEN GLOBAAL ETHISCH
KADER ende vorm van HET TOOL VOOR DE ETHISCHE
ZELFBEOORDELING (ESA) en de definitieve goedkeuring
van de documenten.
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HET APPEL OM VORMING VAN EEN GLOBAAL ETHISCH KADER
& HET TOOL VOOR DE ETHISCHE ZELFBEOORDELING (ESA)
©2019-Anna Karmańska en SGH Ethics Club
Alle rechten voorbehouden. Het bovenstaande appel en tool zijn door de SGH Warsaw
School of Economics in de volgende talen gepubliceerd: Pools, Engels, ...(Nederlands). Geen
enkel deel mag naar een andere taal worden vertaald, overgeprint of gereproduceerd
zonder toestemming van de autoriteiten van SGH Warsaw School of Economics.
Maar: Iedere persoon die graag zijn/haar eigen ethische waarden wil vervolmaken,
wordt aangemoedigd HET TOOL VOOR DE ETHISCHE ZELFBEOORDELING (ESA) zo vaak
te gebruiken als hij/ze het wenst, zonder dat de hierboven bedoelde toestemming wordt
vereist.
Alle zaken verbonden met de auteursrechten dienen te worden gestuurd naar het
onderstaande adres:
Prof. Anna Karmańska, Ph.D.
SGH Warsaw School of Economics
Al. Niepodległości 128
02-554 Warsaw, Poland
of
anna.karmanska@sgh.waw.pl
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