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Eticni kodeks mladih
Ta kodeks je osnutek, ki ga lahko vsak prilagodi svojim
prepričanjem, tako da postane njena ali njegova zelo osebna
zaveza.

•
•
•
•
•
•

Kot mlada oseba, ki želi postati etični
poslovni vodja sanjam o svetu, v katerem
ima prav vsak možnost dostojnega življenja,
je človek vedno cilj in nikoli sredstvo za cilj,
vsak najde svojo osebno izpolnitev v skupnosti z
drugimi in s pomočjo drugih,
je poslovni svet vgrajen v širši svet družine in
prijateljev, kulture in celo vere,
se okolje ohranja za prihodnje generacije.

Kot mlada oseba, ki želi postati etični poslovni
vodja sanjam o svetu, v katerem
• ima prav vsak možnost dostojnega življenja,
• je človek vedno cilj in nikoli sredstvo za cilj,
• vsak najde svojo osebno izpolnitev v skupnosti z
drugimi in s pomočjo drugih,
• je poslovni svet vgrajen v širši svet družine in
prijateljev, kulture in celo vere,
• se okolje ohranja za prihodnje generacije.

Kot mlada oseba, ki želi postati etični poslovni
vodja sanjam o svetu, v katerem
• ima prav vsak možnost dostojnega življenja,
• je človek vedno cilj in nikoli sredstvo za cilj,
• vsak najde svojo osebno izpolnitev v skupnosti z
drugimi in s pomočjo drugih,
• je poslovni svet vgrajen v širši svet družine in
prijateljev, kulture in celo vere,
• se okolje ohranja za prihodnje generacije.

Kot mlada oseba, ki stremi k temu, da postane etični
poslovni vodja, imam svoje sanje, imam pa tudi
realističen pogled na izzive našega časa.
V svetu iPhonov, iPadov, iMacov dobivam občutek, da se pogosto
preveč osredotočamo na sebe, ob tem pa izgubljamo povezanost
s skupnostjo. Družbeni mediji dajejo videz medsebojne
povezanosti, kakršne še ni bilo.
Pa vendar: Kaj ni ta povezanost prepogosto precej površna? Kaj
se ne dogaja prepogosto, da vidim le črno in belo? Ali gledam
svet z očmi medijev? Lahko zaznam, kaj čutijo? Ali razmišljam o
tem, kako moja dejanja vplivajo nanje? Lahko še vedno ljubim
svojega bližnjega enako kot sebe?
Čutim hvaležnost za odraščanje
v svetu, ki mi odpira toliko
priložnosti kot še nikoli prej v
zgodovini človeštva. Potujemo
v kraje, o katerih so naši starši
komaj lahko sanjali, in imamo
dostop do znanja in informacij,
kot si jih še pred nekaj desetletji
ni bilo mogoče zamišljati.
Pa vendar: Ali živimo svoje
življenje na trajnosten način?
Bodo naši otroci in vnuki še imeli
enake priložnosti, kot jih zdaj uživamo mi?
Bomo res tako ustvarjalni in inovativni, da bomo vire našega
skupnega domovanja uporabljali na res trajnostni način? Bomo
pustili na tej zemlji odtis, ki se ga bo vredno spominjati, ali pa bo
moja sled razdiralna za okolje?

Kot mlada oseba, ki si želi postati etični poslovni vodja
se zavedam, da se novo začenja s spremembo pogleda.

Je v meni dovolj poguma za razmišljanje izven utečenih
kolesnic, čeprav se bodo morda drugi smejali mojim zamislim?
Ali premorem dovolj vztrajnosti pri iskanju novih rešitev z
oblikovanjem okoliščin, kjer vsi pridobijo, namesto sledenja stari
praksi, ki ustvarja zmagovalce in poražence? Ali imam motivacijo
za razmišljanje o nezamisljivem ali pa me bo tog »sistem« od tega
odvrnil?

Kot mlada oseba, ki si želi postati etični poslovni vodja
mislim na to, da se velike stvari vedno začnejo z majhnimi koraki,
da velikih stvari nikoli ne dosežemo sami, ampak v skupini ali
gibanju enako mislečih ljudi.
Si lahko predstavljam sebe kot del nečesa večjega?
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PRISEGA
Kot mlada oseba, ki si želi postati etični poslovni vodja
slovesno prisegam, da bom
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gradil/-a odlično podjetje, ki bo usmerjeno v ljudi,
ustvarjalen/-na, da bom preverjal/-a obstoječe stanje in si
prizadeval/-a za inovacije in boljše rešitve pri izpolnjevanju potreb
drugih,
sam/-a sebi vsak dan postavljal/-a izziv, kako najbolje izkoristiti svoje
talente,
si vsak dan postavljal/-a izziv, da kakovostno izkoristim pravico
odločanja na vodilnem položaju,
pri svojem poslovanju pozoren/-na)do potreb drugih v svoji skupnosti,
svoji deželi in svetu na splošno,
spoštoval(a) in spodbujal(a) dostojanstvo tistih, ki jih vodim in s
katerimi delam,
pozorno poslušal/-a, lajšal/-a in ustvarjal/-a okoljsko/podjetniško
kulturo, ki bo podpirala polno moč in zmožnosti tistim, ki jih vodim in
s katerimi delam,
poudarjal/-a pomen izobraževanja in usposabljanja tistih, ki jih vodim
in s katerimi delam,
vodil/-a komuniciranje na osnovi enakosti, cenil/-a povratne
informacije, izmenjavo informacij in vodil/-a dialog, da bi tako
motiviral/-a in navdihoval/-a tiste, ki jih vodim in s katerimi delam,
spodbujal/-a razmišljanje izven utečenih kolesnic, izražanje različnih
mnenj, iskanje novih rešitev in misli o tistem, o čemer prej ni bilo
mogoče razmišljati.
sprejemal/-a svoje lastne omejitve in omejitve drugih, odpuščal/-a in
prosil/-a za odpuščanje, se učil/-a in neprestano prevpraševal/-a, ter
razmišljal/-a o sebi,
zupal/-a vase, posebej v težkih časih, in iskal/-a pomoč in nasvet
drugih,
ob soočenju z neetičnim vedenjem vztrajal/-a pri svojih vrednotah in
opomnil/-a osebo s takim vedenjem.
pošten/-a,
gledal/-a na denar le kot na sredstvo za doseganje namena,
poslušal/-a srce in odpiral/-a in iskal/-a lastne vire moči in duhovnosti,
svojo motivacijo zasidral/-a v najglobljih prepričanjih, strasteh in
vrednotah,
skrbel/-a zase in svoje potrebe in živel/-a uravnoteženo in celovito
življenje,
postal/-a vzor za druge,
živel/-a in ljubil/-a!

