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SSeenniioorr  EExxeeccuuttiivvee  SSeerrvviiccee  
22000099  FFoorruumm  SSeerriieess  

  

RReeggiissttrraattiioonn::  PPlleeaassee  rreeggiisstteerr  tthhrroouugghh  yyoouurr  aaggeennccyy  ccoooorrddiinnaattoorr  

WWeeddnneessddaayy,,  MMaarrcchh  1188,,  22000099,,  99::0000  aa..mm..  ttoo  1122::0000  nnoooonn  
((RReeggiissttrraattiioonn  88::3300  aa..mm..  ttoo  99::0000  aa..mm..))  

  
FFrraauudd  iiss  aass  ccoommmmoonn  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  aass  iinn  bbuussiinneessss..  NNeeaarrllyy  6600%%  ooff  ssuurrvveeyyeedd  ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  sseeee  mmiissccoonndduucctt  iinn  tthhee  
wwoorrkkppllaaccee  yyeett  ffaaiill  ttoo  rreeppoorrtt  aa  tthhiirrdd  ooff  iitt  ttoo  mmaannaaggeemmeenntt..  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  ccuullttuurreess,,  aanndd  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  iittss  lleeaaddeerrss,,  aarree  mmoorree  
iinnfflluueennttiiaall  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  oouuttccoommeess  tthhaann  eetthhiiccss  aanndd  ccoommpplliiaannccee  pprrooggrraammss..    
  
TThhee  NNaattiioonnaall  BBuussiinneessss  EEtthhiiccss  SSuurrvveeyy  mmeeaassuurreedd  1188  ddiimmeennssiioonnss  ooff  eetthhiiccaall  ccuullttuurree,,  aanndd  tthhee  ddaattaa  sshhooww  tthhaatt  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  lleeaaddeerrss  
aanndd  ppeeeerrss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnfflluueennccee  eemmppllooyyeeeess’’  eetthhiiccss..  EEmmppllooyyeeeess  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiitthh  ssttrroonngg  eetthhiiccaall  ccuullttuurreess  aanndd  ffoorrmmaall  pprrooggrraammss  
aarree  3366  ppeerrcceennttaaggee  ppooiinnttss  lleessss  lliikkeellyy  ttoo  oobbsseerrvvee  mmiissccoonndduucctt  tthhaann  eemmppllooyyeeeess  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiitthh  wweeaakk  ccuullttuurree  aanndd  ffuullll  ffoorrmmaall  
pprrooggrraammss..  TThhiiss  SSEESS  ffoorruumm  iinnttrroodduucceess  tthhee  ccoommpplleexxiittiieess  ooff  eetthhiiccaall  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  aanndd  ssttaarrttss  ddeeffiinniinngg  tthhee  sstteeppss  nneecceessssaarryy  ffoorr  iittss  
ssuusstteennaannccee..  
  
KKeeyy  ddiissccuussssiioonn  ppooiinnttss  iinncclluuddee::  
  
••  TThhee  ccoosstt  aanndd  ssccooppee  ooff  uunneetthhiiccaall  aaccttiioonnss  
••  WWhhoo  iiss  iinnvvoollvveedd  
••  TThhee  ccrriittiiccaall  iimmppoorrttaannccee  ttoo  eemmppllooyyeeeess  ––  aanndd  tthhee  aaggeennccyy  ––  ffoorr  iittss  lleeaaddeerrss  ttoo  bbee  eetthhiiccaallllyy  ddrriivveenn  
••  WWhhyy  aann  eetthhiiccaall  ccuullttuurree  ttrruummppss  eetthhiiccaall  ppoolliicciieess  
••  WWhhaatt  yyoouu  ccaann  ddiirreeccttllyy  aanndd  uunniiqquueellyy  ddoo  ttoo  ccrreeaattee  aanndd  iinnfflluueennccee  yyoouurr  aaggeennccyy’’ss  eetthhiiccaall  ccuullttuurree  ((aanndd  ppoossssiibbllyy  ssaavvee  iitt  aa      
                            lloott  ooff  mmoonneeyy  aanndd  hheeaarrttaacchhee))  
••  DDeeffiinniinngg  tthhee  ppaarrttss  ooff  yyoouurr  aaggeennccyy’’ss  ccuullttuurree  aanndd  eetthhiiccss  yyoouu  ffeeeell  ccoommffoorrttaabbllee  aanndd  uunnccoommffoorrttaabbllee  aabboouutt    
••  IIff  yyoouu  ccoouulldd  cchhaannggee  tthhrreeee  tthhiinnggss  aabboouutt  yyoouurr  aaggeennccyy’’ss  ccuullttuurree  aanndd  eetthhiiccss  wwhhaatt  wwoouulldd  tthheeyy  bbee??    
••  TThhee  ttwweellvvee  qquueessttiioonnss  ttoo  aaddddrreessss  eetthhiiccaall  ddiilleemmmmaass  
  

EECCQQ::  LLeeaaddiinngg  PPeeooppllee,,  RReessuullttss  DDrriivveenn,,  BBuussiinneessss  AAccuummeenn  
oorr  vviissiitt  wwwwww..ddooii..ggoovv//ttrraaiinniinngg ((cclliicckk oonn FFoorruummss aanndd EEdduuccaattiioonnaall PPaarrttnneerrsshhiippss))  

SSppeecciiaall  AAssssiissttaannccee::  PPeerrssoonnss  wwhhoo  nneeeedd  ssppeecciiaall  aassssiissttaannccee  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  tthheeiirr  aaggeennccyy  ccoooorrddiinnaattoorr  iinn  aaddvvaannccee..    

LLooccaattiioonn::  AAttrriiuumm  HHaallll,,  RRoonnaalldd  RReeaaggaann  BBuuiillddiinngg  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraaddee  CCeenntteerr      11330000  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  AAvveennuuee,,  NNWW      WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..  2200000044  
MMEETTRROO::  OOrraannggee  aanndd  BBlluuee  lliinneess,,  FFeeddeerraall  TTrriiaannggllee  SSttaattiioonn  


