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ETT UPPROP FÖR ETT GLOBALT ETISKT RAMVERK
Det föreligger ett behov av att ta upp etiska frågor i ett forum som kan fungera pådrivande
i områden som är viktiga för ansvaret för hur världen fungerar i en form som garanterar
dess vidare och hållbara utveckling.
Även om diskussionerna om ett universellt budskap om global etik fortfarande pågår,
och formeln för att bestämma det ännu inte är färdig, tycker vi att det är lämpligt att
sprida information om etiska principer i samband med ekonomi, dvs. människans
affärsverksamhet, som en del av en global etik.
Etik inom ekonomi och dess relaterade områden: förvaltning, finanser och redovisning,
inom alla dimensioner och i alla avseenden, kräver idag konstant och gemensam omsorg
av många miljöer.

På grund av att:
 vi ogillar oetiska handlingar då de är skadliga för samhället och på individuell nivå,
 vi inte accepterar attityder som resulterar i moraliska skador som allvarligt skadar många
personer och lämnar bestående spår i ekonomin och dess omgivning.
Vår vilja är att:
 gemensamt skapa ett etiskt imperativ, universellt för alla yrkesområden kopplade till
ekonomi, förvaltning, finanser och redovisning,
 främja en aktiv inställning inom alla miljöer, vetenskapliga och praktiska, vars handlingar
är viktiga för denna idé.
Medvetna om ovanstående börjar vi från oss själva.
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ETT VERKTYG FÖR ETISK SJÄLVBEDÖMNING (ESA)
Vi presenterar verktyget för etisk självbedömning Ethics Self Assesment (ESA).
ESA:
 Är ett uttryck för konstruktivt tänkande och handlande av de personer som
undertecknade Proklamationen i solidaritet med dess innehåll.
 Är ett uttryck för ståndpunkten hos de institutioner som blev proklamationens partner.
 Omfattar sju kluster med värden som är viktiga i den globala etikens perspektiv och
karakteriserar ett etiskt beteende hos en människa som bedriver ekonomisk verksamhet
(ekonomi, förvaltning, finanser, redovisning) och samtidigt en medveten samexistens
i ett samhälle av homo socio-economicus.
 Innehåller en uppsättning påståenden som stimulerar till fördjupad självreflektion.
 Tillämpar en formel som gör det möjligt att skapa en bild av och kommentera resultaten
när det gäller etik hos den person som gör testet.
 Den tjänar endast den person som använder verktyget.
Använd ESA. Ge uttryck åt att även du inte är likgiltig för etik och etiskt uppförande
i affärsverksamhet. Anslut dig till oss.

Partner och undertecknare av proklamationen
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OM INITIATIVET OCH TACK
Initiativet VÄDJAN OM ETT GLOBALT ETISKT RAMVERK OCH ETT VERKTYG FÖR ETISK
SJÄLVBEDÖMNING (ESA) uppstod på SGH Warsaw School of Economics (WSE). Den
som ligger bakom initiativet och konceptet är prof. Anna Karmańska, Ph.D. (direktör för
Institutionen för redovisning i Kollegiet för förvaltning och finanser samt spiritus movens för
SGH Ethics Club som grundades i april 2018).
Initiativets delar: VÄDJAN OM ETT GLOBALT ETISKT RAMVERK och VERKTYGET FÖR
ETISK SJÄLVBEDÖMNING (ESA) i den form som presenteras här är ett resultat av flera
månaders diskussioner med en bred grupp personer som är mycket angelägna om frågan
om etik i affärsverksamhet. Allas tid och arbete pro bono publico är värda ett tack och beröm
här.
Ett ovärderligt stöd för initiativet gavs av ledningen av SGH Warsaw School of Economics,
i synnerhet: Marek Rocki, Ph.D. (Rektor för WSE), prof. P. Wachowiak, Ph.D. (Vice-rektor för
utbildning och förvaltning), prof. Ryszard Bartkowiak, Ph.D. (Dekan för Kollegiet för förvaltning
och finanser) och Marcin Dąbrowski (Kansler) och våra partner: Franciszek Wala (SKwP –
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polens bokförarförbund), Ewa Jakubczyk-Cały, Henryk
Dąbrowski (PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów, Polska kammaren för revisorer), Jakub
Wojnarowski (ACCA), Jakub Bejnarowicz (CIMA), Łukasz Małecki-Tepicht, Magdalena Indyk,
Wojciech Niezgodziński (SGH Warsaw School of Economics).
Även journalister, affärsmän, professorer vid SGH och studerande på påbyggnadsutbildningen
för utredningsrevision och kontroll har spelat en särskild roll här. Alla skapade de antingen
villkor för givande diskussioner eller kom med värdefulla kommentarer och förslag.
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EN VÄDJAN OM ETT GLOBALT ETISKT RAMVERK OCH
ETT VERKTYG FÖR ETISK SJÄLVBEDÖMNING (ESA)
presenterades för första gången under 31. Asian-Pacific
Conference on International Accounting Issues i Warszawa
den 14 oktober 2019. Vi tackar konferensens internationella
programkommitté för denna möjlighet, särskilt dess
ordförande prof. Ali Peyvandi från The Craig School of
Business, California State University, Fresno (USA).

Den handlingsavsikt som uttrycks i EN VÄDJAN OM ETT
GLOBALT ETISKT RAMVERK OCH ETT VERKTYG FÖR ETISK
SJÄLVBEDÖMNING (ESA) uppskattades även av prof. Paul
Dembinski, dr H.C. SGH och herr Andrew Hilton. Ett varmt tack
till båda två.

OM DISKUSSIONER KRING: EN VÄDJAN OM ETT
GLOBALT ETISKT RAMVERK OCH ETT VERKTYG FÖR
ETISK SJÄLVBEDÖMNING (ESA)
Initiativet har mognat länge. Många personer fick veta om idén bakom det, många
verifierade dess innebörd och betydelse. Ingen ifrågasatt behovet. De förstod att det som
skapas är kanske inte så stort men mycket viktigt och stödde nya förslag och versioner med
egna anmärkningar och kommentarer. Och de som kunde deltog även i särskilt anordnade
tillfällen med. brainstorming som tog plats på SGH Warsaw School of Economics i form
av tre symposier. Låt den nedanstående karakteriseringen skapa en uppfattning om deras
profiler.
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Symposium nr 1 (26 februari 2019)
 Om världen, förändringar och etik – inför
civilisationsmässiga utmaningar.
 Om etiska värden i olika geografiska, religiösa och
kulturella traditioner – deras specificering och
beskrivning.
 Om etiska värden i ekonomi, förvaltning och redovisning
– likheter och skillnader mellan principer.
Brainstorming om en vägledande förteckning över etiska
värden.

Symposium nr 2 (28 maj 2019)
 Om dialog, förtroende och empati i affärer.
 Om erfarenheter med etiska program inom organisation.
 Om etikens särskilda karaktär som ett föremål för
test och förmågan att skapa ett test som syftar till
självkännedom.
 Om affärspsykologens roll vid skapande av testet.
Brainstorming om det föreslagna konceptet om
värdekluster och sättet att beskriva dem på, deras storlek,
konceptet för meddelande.
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Symposium nr 3 (13 september 2019)
 Om ordens makt och handlingar pro bono publico.
 Om ansvar för överfört innehåll.
 Om svårigheter och barriärer i självbedömning.
 Om anonymitet och teknik för genomförande av Ethics
Self-Assessment (ESA).
 Om ESA:s roll i uppföljning av självutveckling.
Brainstorming om den slutgiltiga versionen av EN VÄDJAN
OM ETT GLOBALT ETISKT RAMVERK och VERKTYGET FÖR
ETISK SJÄLVBEDÖMNING (ESA) samt slutligt godkännande
av handlingarna.
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ETT UPPROP FÖR ETT GLOBALT ETISKT RAMVERK OCH ETT
VERKTYG FÖR ETISK SJÄLVBEDÖMNING (ESA)
Copyright©2019, Anna Karmańska och SGH Ethics Club
Alla rättigheter förbehållna. Ovanstående upprop och verktyg har publicerats av SGH
Warsaw School of Economics på: polska, engelska, svenska. Ingen del får översättas till
andra språk, återpubliceras, kopieras utan medgivande från ledningen av SGH Warsaw
School of Economics.
Men:
Varje person som vill förbättra sina egna etiska värderingar uppmuntras att använda
VERKTYGET FÖR ETISK SJÄLVBEDÖMNING (ESA) så ofta som önskas, utan att behöva
söka medgivande.
Vänligen skicka alla frågor i samband med upphovsrätt till:
Prof. Anna Karmańska, Ph.D.
SGH Warsaw School of Economics
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa, Polen
eller
anna.karmanska@sgh.waw.pl
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