AMO 79: organizita kunlabore kun IKEF, nia komerca faka asocio

Etikaj aspektoj de
komerca agado
Dimanĉe la 28an novembro 2021
La seminario okazos pere de Zomo (Zoom)
Teknika prizorganto: Yas Kawamura, Kioto, Japanio

Esperantistoj estas preskaŭ laŭdifine fidindaj. Sed
en komercado, la risko de disputoj estas reala.
Bazaj proponoj:






IKEF aperigu gvidliniojn pri la etika konduto de
financaj traktadoj, internacie kaj interkulture
akcepteblaj.
IFEK starigu grupon por arbitracii disputojn inter
komercantoj. Kiom deviga estu ĝiaj decidoj?

Kiel la grupo estu konsistigita?

Esperantistoj kaj komerco








Ĉu IKEF volus starigi normojn por indaj projektoj kaj
eldoni markon de aprobo?
Kiujn kriteriojn ĝi starigos por juĝi la kandidatojn?
Kiel zorgi, ke tiuj kriterioj estas kiel eble plej
universalaj, kaj ne kulture limigitaj
Kiel ĝi kontrolu, ke markohavaj kompanioj daŭre
agas laŭ tiuj kriterioj?
Ĉu tiuj projektoj ĉiujare raportu siajn progresojn?
Kompreneble, ĝi plue permesu kaj eĉ reklamu
projektojn, kiuj ne havas tiun aproban markon.

Starigo de normoj

Konigo de produktoj kaj servoj de
establitaj kompanioj
 Akcelo de la agdoj de etaj kompanioj kaj
novnaskitaj projektoj
 Serĉado de transnaciaj kontaktoj, unike
eblaj per Esperanto
 Stimulado de projektoj, kiuj subtenas
klimatan respondecon kaj homajn rajtojn.


La subtenindaj agadoj







Piramidaj vendoskemoj, en kiuj varbitoj devas
varbi pliajn
Ponziecaj skemoj, en kiuj oni uzas la investojn
de novaj homoj por elpagi al pli fruaj
investintoj sed kiuj fine kolapsas
Skemoj ligitaj al bit-monoj, kies
valoroj estas ege malcertaj
Jama morala dubulo, kiu lernas Esperanton,
taksante ĝin fekunda grundo por misagado

La pli evidentaj fontoj de risko







En IKEF estu pli sistema skemo por la registrado
de projektoj.
Okazu arigo kaj publikigo de bazaj informoj pri
tiuj projektoj
Konigo de la iniciatintoj kaj subtenantoj de tiuj
projektoj
Ampleksigo de la agado tra Eŭropo
Subteno de la nunaj subfakoj: agrikulturo,
turismo; Aldono de novaj, ekz. komputado

IKEF al valora estonto

Ĉu vi volas, ke IKEF starigu gvidliniojn pri
la temo?
 Ĉu vi volas, ke IKEF starigu disputsolvan
organon?
 Ĉu IKEF eldonu markojn de aprobo?
 Kiel IKEF subtenu projektojn kun
homrajtaj kaj klimatprotektaj celoj.


Demandoj por diskuto

