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Specyfika bran¿y public relations
sprawia, ¿e  pomimo istnienia uznanych kodeksów etycznych  obarcza
siê j¹ zarzutami o naruszanie etycznych, kulturowych, a nawet prawnych
norm. W dobie globalizacji oraz kulturowego zró¿nicowania wiata specjalista
public relations ma coraz trudniejsze
zadanie. Wydana w tym roku ksi¹¿ka
Parsons wychodzi naprzeciw potrzebom
praktyki i teorii PR-u.
Pierwsza czêæ ksi¹¿ki stanowi fundament,
z którym powinien zapoznaæ siê ka¿dy PRowiec oraz zarz¹dzaj¹cy organizacj¹. Autorka
 tytu³uj¹c jeden z podrozdzia³ów: etyka
public relations: oksymoron? - z góry i jasno
stawia swoj¹ tezê: PR wzbudza w¹tpliwoci jako
dyscyplina etyczna. Przytoczone przyk³ady
wiadcz¹ dobitnie o uzasadnionej krytyce.
Parsons broni jednak tezy, ¿e PR mo¿e i powinien byæ etyczny, gdy¿ ka¿da pó³prawda czy blef
s¹ zawsze k³amstwem, a k³amstwo to negacja
sensu public relations. Prawda ujawnia siê w tej
pracy jako podstawa ka¿dego etycznego zachowania, w tym zachowañ specjalistów public
relations.
Autorka jest wiadoma problemów zwi¹zanych
z opisywanym zawodem. Dotycz¹ one lojalnoci wobec klienta i pracodawcy, definiowania
roli spo³ecznej PR-owca, moralnych dylematów
oraz zagadnienia relatywizmu we wspó³czesnym
wiecie. Podejmuje tak¿e próbê zrozumienia
trudnych zwi¹zków pomiêdzy public relations
a dziennikarzami, perswazj¹ a propagand¹, marketingiem a public relations. Przygl¹da siê równie¿ ma³o znanym dot¹d w polskiej literaturze
przedmiotu zagadnieniom plagiatyzmu (plagiarism), czyli wykorzystywaniu jêzyka oraz myli
innego autora jako oryginalnych prac specjalisty PR.
Patricia J. Parsons wyranie podkrela ró¿nice
miêdzy etyk¹ firmy a etycznoci¹ public rela-
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tions. Etyka public relations, jej zdaniem, koncentruje siê na etycznych
implikacjach strategii i taktyk stosowanych w konkretnej kampanii
i odnosi siê do funkcji PR-u. Z kolei etyka firmy dotyczy etycznych konsekwencji operacjonalizacji strategii ca³ej organizacji oraz samej praktyki
biznesu. Etycznoæ przedsiêbiorstwa nie jest jednoznaczn¹ gwarancj¹
etycznoci praktyki dzia³añ public relations, gdy¿ ta sfera musi uwzglêdniæ znacznie wiêcej norm i wartoci wynikaj¹cych z bezporedniego
oddzia³ywania na wiedzê, pogl¹dy i zachowania ludzi.
Zawód specjalisty public relations jawi siê jako
profesja, która wymaga ci¹g³ego doskonalenia
wiedzy z zakresu etyki, ze wzglêdu na koniecznoæ permanentnego rozwi¹zywania dylematów
etycznych i moralnych. Konflikty, problem globalizacji, koniecznoæ znajdywania praktycznych rozwi¹zañ oraz podejmowania trudnych,
bo granicz¹cych z normami spo³ecznymi
decyzji, sprawiaj¹, ¿e zawód ten jest adresowany do konkretnej grupy ludzi. Charakteryzuj¹ siê oni odwag¹, odpowiedzialnoci¹ oraz dociekliwoci¹.
Autorce, pomimo ¿e adresuje swoje
przemylenia do praktyków, uda³o siê
unikn¹æ pouczania. Ksi¹¿ka zawiera liczne
przyk³ady, ilustruj¹ce poszczególne tezy
i twierdzenia. Bogata i wiarygodna literatura wiadczy o dog³êbnym i profesjonalnym ujêciu opisywanego tematu. Niew¹tpliwie praca P. J. Parsons godna jest polecenia praktykom i badaczom public relations, a tak¿e warta jest szybkiego przet³umaczenia na
jêzyk polski w celu uzupe³nienia luki na polskim rynku wydawniczym.
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