
Test: Hoe ethisch en moreel ben jij?
In deze test krijg je 8 vragen over ethiek en moraliteit, je kunt kiezen uit A, B, C of D, er is maar
één antwoord die je mag geven, kies het antwoord dat het beste bij je past! Schrijf de
antwoorden op, zodat je straks de punten bij elkaar op kunt tellen en ontdekken hoe ethisch en
moreel jij bent.

1. Als ik een dier zie wil ik ze knuffelen
A. Altijd!
B. alleen als ik ze ken.
C. alleen als er toestemming voor is gegeven
D. nee, ik hou niet van dieren!

2. Discriminatie in het algemeen
A. Het is normaal om vanalles te mogen zeggen tegen iemand, ook als diegene er last
van heeft
B. ik vind dat discriminatie best positief is.
C.  ik zie niet zo snel iets als discrimineren
D. ik hou niet van discrimineren!

3. Een snoeppapiertje die ik heb overgehouden…
A. gooi op straat.
B. stop ik onder het zand zodat het niet wegwaait.
C. bewaar ik in mijn zak totdat ik een prullenbak tegenkom.
D. Maak ik een bolletje van en gooi ik het tegen het eerste mens dat ik tegen kom.

4. Wanneer ik producten koop, let ik …
A. op of de materialen duurzaam zijn.
B. op het bedrag wat ik moet gaan betalen.
C. op of de materialen duurzaam zijn en de mensen die het product gemaakt hebben
goed betaald zijn.
D. helemaal niet op, ik koop het gewoon.

5. Ik ben een …
A. veganist.
B. vegetariër.
C. pescotariër
D. vleeseter.
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6. Als ik ergens heen ga doe ik dat:
A. te voet.
B. met de fiets.
C. met het openbaar vervoer.
D. met de auto.

7. Ik ben rijk als ik…
A. een groot huis heb, mooie auto en heel veel geld
B. in een klein huisje woon, gelukkig ben, en gezond ben
C. alles heb wat mijn hartje begeerd heb
D.  alleen onder een brug woon en niets heb, en ongelukkig ben

8. Als ik strafbaar gedrag zie door mensen bij de organisatie waarvoor ik werk…
A. negeer ik het.
B. spreek ik ze daarop aan en vertel wat ze moeten doen.
C. probeer ik te achterhalen waarom ze dat doen en ga ik de dialoog aan.
D. ga ik reflecteren op mijn eigen houding en visie.

Heb je je antwoorden opgeschreven? Lees hieronder de resultaten.

Resultaten test: hoe moreel ben jij?

Gefeliciteerd! Het is ieder geval duidelijk dat je welwillend, nieuwsgierig en moedig genoeg bent
om naar jezelf te kijken en jezelf de confronterende vraag te stellen hoe moreel jij bent. Maar dit
is dan ook wel het enige wat we kunnen zeggen over deze test. En dat we allemaal de neiging
hebben om hét antwoord te willen vinden over wat moreel en immoreel is. We willen hapklare
antwoorden. Richtlijnen die we kunnen volgen zodat we niet steeds hoeven nadenken over wat
het goede is om te doen. Want met 8 simpele vragen kan ik niet zeggen hoe jij moreel bent.
Ethiek kun je niet in een test stoppen. Dan de grote vraag van ons aan jou: Is het immoreel van
ons om zo’n test te maken en jou om de tuin te leiden? Wij zijn benieuwd naar je antwoord 🙂

Test: Hoe ethisch en moreel ben jij?; Learning Playlist Ideas and Opportunities; page 2

https://curacao.regionoflearning.eu/nl/activities/14694

