Formació

Activitats. Exposició Corrupció! Revolta ètica
Activitat 2. Qui comet corrupció?

Objectius:

— Ampliar la mirada sobre els nivells de corrupció (des de grans dimensions als
realitzats en la vida quotidiana) i les seves conductes associades.
— Generar una reflexió individual sobre la corrupció a nivell ètic i social: com les
ètiques personals s’enfronten a ètiques col·lectives més consistents.

Descripció:
A continuació es plantegen tres dilemes ètics. Es demana que us posicioneu
entre una de les dues opcions seguidament plantejades per a cada dilema ètic.
Cal argumentar el perquè de la decisió i es demana que s’escriguin tres
arguments que justifiquin l’elecció. S’adjunten unes qüestions al final que poden
ajudar a decantar-se per una de les dues opcions.
Les tres situacions de dilema ètic són:
1. Trobes un mòbil al gimnàs de l’institut mentre t’estàs canviant. Què fas?
L’agafes i te l’endús?
2. Tens un amic que treballa al metro i t’ha assegurat que avui no hi haurà
controls. Et coles sense pagar?
3. Tens un company/a que saps que a vegades fa treballs per altres, que sempre
tenen molt bona nota, a canvi de diners. Has d’entregar un treball molt
important per a la teva nota final de batxillerat i no tens temps de fer-lo bé. Li
pagues perquè te’l faci?
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Les dues posicions entre les quals cal decidir-se són:
a. Primer de tot la persona: tothom comet corrupció i és “normal”. Si pots
beneficiar-te, per què no fer-ho?
b. La importància del bé comú: la societat som tots/es i ens hem d’ajudar. Que
algú cometi corrupció o un abús també m’està afectant, ni que sigui
indirectament. Què passaria si tots ho féssim?
Abans de posicionar-se i escriure els 3 arguments per a cada situació pot ajudar
en la decisió plantejar-se les següents qüestions:
— Quins principis i valors es troben en situació de risc a cada situació?
— Quines són les conseqüències per a la institució pública on això passa, per a
altres persones o organitzacions implicades en el cas i, en darrer terme, per
a la societat en general?
— Creieu que s’ha produït un abús de la posició pública en benefici privat, és a
dir, s’ha aprofitat de la situació, sigui econòmicament o a partir d’altres
beneficis (informació privilegiada,...)?
Temporització: 20 minuts
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