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DDeeccllaarraattiioonn  

 

II,,  MMuussaarraa  LLuubboommbboo,,  aaffffiirrmm  tthhaatt  tthhee  rreesseeaarrcchh  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  eexxcceepptt  ffoorr  tthhee  

aacckknnoowwlleeddggeedd  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  wwhheerree  ootthheerrwwiissee  iinnddiiccaatteedd,,  iiss  mmyy  oowwnn  uunnaaiiddeedd  wwoorrkk..  AAllll  tthhee  

ppiiccttuurreess,,  ggrraapphhss  oorr  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  uunnlleessss  ssppeecciiffiiccaallllyy  aacckknnoowwlleeddggeedd  aass  bbeeiinngg  ssoouurrcceedd  

ffrroomm  ootthheerr  ppeerrssoonnss,,  aarree  mmiinnee..  WWhheerree  II  hhaavvee  rreepprroodduucceedd  aa  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  wwhhiicchh  II  aamm  aann  

aauutthhoorr,,  ccoo--aauutthhoorr  oorr  eeddiittoorr,,  II  hhaavvee  iinnddiiccaatteedd  iinn  ddeettaaiill  wwhhiicchh  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  wwaass  

aaccttuuaallllyy  wwrriitttteenn  bbyy  mmyysseellff  aalloonnee  aanndd  hhaavvee  ffuullllyy  rreeffeerreenncceedd  ssuucchh  ppuubblliiccaattiioonnss..  II  aallssoo  aatttteesstt  tthhaatt  

tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  aannyy  pprreevviioouuss  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aatt  aannyy  ootthheerr  uunniivveerrssiittyy..  
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AAbbssttrraacctt    

KKeeyy  wwoorrddss  

ppaarrttiicciippaattiioonn,,  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy,,  ssoocciiaall  cchhaannggee,,  ddeevveellooppmmeenntt,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

TThheerree  iiss  ccoonnsseennssuuss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffiieelldd  aabboouutt  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  

bbeeiinngg  aa  hhoolliissttiicc  aapppprrooaacchh  rreeqquuiirreedd  ttoo  aaddddrreessss  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess..  PPaarrttiicciippaattoorryy  

ddeevveellooppmmeenntt,,  aallssoo  kknnoowwnn  aass  aannootthheerr  ddeevveellooppmmeenntt,,  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  iinnvvaalluuaabbllee  iinn  tthhee  ssoocciiaall  

cchhaannggee  pprroocceessss..  WWhhiillee  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprriinncciipplleess  hhaavvee  eennjjooyyeedd  iinnccrreeaassiinngg  iinnfflluueennccee  oovveerr  tthhee  

wwoorrkk  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  oorrggaanniissaattiioonnss,,  tthheerree  iiss  ssttiillll  ccoonnffuussiioonn  aass  ttoo  wwhhaatt  ppaarrttiicciippaattiioonn  rreeaallllyy  iiss  

aanndd  hhooww  iitt  mmuusstt  bbee  aapppplliieedd  aass  aann  aapppprrooaacchh  ttoo  ssoocciiaall  cchhaannggee..  AAss  aa  rreessuulltt,,  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  

((mmaarrggiinnaalliizzeedd))  ccoommmmuunniittiieess  hhaass  rreemmaaiinneedd  wwhhaatt  II  wwoouulldd  ccaallll  aa  SSiissyypphheeaann  ttaasskk  ddeessppiittee  

ttrreemmeennddoouuss  ffuunnddiinngg  aanndd  eeffffoorrtt  tthhaatt  iiss  bbeeiinngg  ppuutt  ttoowwaarrddss  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhiiss  ssttuuddyy  iiss  mmoottiivvaatteedd  

bbyy  tthhrreeee  ffaaccttoorrss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  pprraaccttiiccaall  aanndd  tthheeoorreettiiccaall  iissssuueess  cchhaarraacctteerriissiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

FFiirrsstt  iiss  tthhee  aacckknnoowwlleeddggeedd  llaacckk  ooff  aa  ccoonnssiisstteenntt  ddeeffiinniittiioonn  aass  wweellll  aass  iinnccoonnssiisstteenncciieess  

cchhaarraacctteerriissiinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  TThhee  sseeccoonndd  ffaaccttoorr  iiss  tthhee  ccoonntteennttiioonn  tthhaatt  

ppaarrttiicciippaattiioonn  hhaass  rreemmaaiinneedd  uunnddeerrtthheeoorriisseedd  aanndd  tthhee  tthhiirrdd  iiss  wwhhaatt  ccaann  bbee  aarrgguuaabbllyy  ccoonncceeiivveedd  aass  

tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  oonn  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiissccoouurrssee..  TThhee  ffooccuuss  ooff  

tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  hhooww  aa  tthheeoorryy  ccoommmmoonnllyy  uusseedd  iinn  tthhee  ssttrraatteeggiicc  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffiieelldd,,  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy,,  aapppplliieess  ttoo  ddeelliibbeerraattee  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eeffffoorrttss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  

hhooww  tthhee  tthheeoorryy  sshheeddss  lliigghhtt  oonn  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  IItt  iinnttrroodduucceess  aanndd  eexxaammiinneess  tthhee  

rreelleevvaannccee  ooff  EEddwwaarrdd  FFrreeeemmaann’’ss  ((11998844))  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iinn  ddeeffiinniinngg  aanndd  aappppllyyiinngg  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ssoocciiaall  cchhaannggee  iinniittiiaattiivveess..  TThhrreeee  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  nnaammeellyy  OOnneeVVooiiccee  SSoouutthh  

AAffrriiccaa  ((OOVVSSAA)),,  TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  ((TTVVTT))  aanndd  DDrraammaa  ffoorr  AAiiddss  EEdduuccaattiioonn  ((DDrraammAAiiddEE))  aarree  

uusseedd  aass  aa  ccaassee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  TThhee  ssttuuddyy  bbeeggiinnss  wwiitthh  aa  ccrriittiiccaall  

eexxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  ccoommpplleexx  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee  nnaarrrraattiivvee  

ddiissccuussssiinngg  kkeeyy  oonnttoollooggiiccaall  aanndd  eeppiisstteemmoollooggiiccaall  aassssuummppttiioonnss  aass  wweellll  aass  aa  ppaassttiicchhee  ooff  

aapppprrooaacchheess  oofftteenn  rreeiiffiieedd  aass  ppaarrttiicciippaattiioonn..  IItt  ggooeess  oonn  ttoo  pprreesseenntt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  rreevviieeww  ooff  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  aanndd  iittss  ccrriittiiqquuee,,  ffoolllloowweedd  bbyy  aann  eexxpplloorraattiioonn  ooff  hhooww  tthhee  tthhrreeee  ddeevveellooppmmeenntt  

aaggeennttss  ddeevveelloopp,,  iimmpplleemmeenntt  aanndd  mmaannaaggee  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammmmeess..  IItt  

ccoonncclluuddeess  bbyy  aappppllyyiinngg  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ttoo  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthheessee  pprrooggrraammmmeess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  

wwhheetthheerr  tthhee  tthheeoorryy  ccaann  bbee  ccoonncceeiivveedd  aass  aann  aaccccuurraattee  ddeessccrriippttiivvee  ttooooll  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

pprroocceessss  aanndd  iiff  iittss  nnoorrmmaattiivvee  tteenneettss  aarree  vvaalliidd  ttoo  tthhee  pprroocceessss..    
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AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss      

TThhee  oonnttoollooggiiccaall  aanndd  eeppiisstteemmoollooggiiccaall  uunnddeerrppiinnnniinnggss  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  aarree  ssiittuuaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  

ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aapppprrooaacchh  tthhaatt  gguuiiddeess  tthhee  ccoonntteenntt  aanndd  ddeelliivveerryy  ooff  ttwwoo  ggrraadduuaattee  

ccoouurrsseess,,  DDeevveellooppmmeenntt,,  CCuullttuurree  &&  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ((DDCCCC))  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  

PPaarrttiicciippaattoorryy  DDeevveellooppmmeenntt  ((CCFFPPDD)),,  ooffffeerreedd  aatt  tthhee  CCeennttrree  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  MMeeddiiaa  &&  

SSoocciieettyy  ((CCCCMMSS))  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall..  WWhhiillee  II  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  iinnddiissppeennssaabbllee  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  mmaaddee  bbyy  ccoouurrssee  lleeccttuurreerrss  LLaauurreenn  DDyyllll  aanndd  EElliizzaa  GGoovveennddeerr  ttoowwaarrddss  mmyy  

aaccqquuiissiittiioonn  ooff  tthhaatt  kknnoowwlleeddggee,,  tthhee  iinnssppiirraattiioonn  II  ggoott  ffrroomm  PPrrooffeessssoorr  KKeeyyaann  TToommaasseellllii,,  tthhee  

CCCCMMSS  DDiirreeccttoorr  iiss  pprriicceelleessss,,  aanndd  tthheerreeffoorree,,  ccaannnnoott  ggoo  uunnaacckknnoowwlleeddggeedd..    

TThheerree  aarree  aa  lloott  ooff  ootthheerr  ppeeooppllee  aanndd  oorrggaanniissaattiioonnss  wwiitthhoouutt  wwhhoossee  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  ccrriittiicciissmm  tthhiiss  

wwoorrkk  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  aaccccoommpplliisshheedd..  MMyy  ssiinncceerree  ggrraattiittuuddee  ggooeess  ttoo  DDrr  MMaarrcc  CCaallddwweellll  ffoorr  

hhiiss  gguuiiddaannccee  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhiiss  wwoorrkk..  II  aallssoo  ffeeeell  vveerryy  mmuucchh  iinnddeebbtteedd  ttoo  tthhee  ggeenneerroossiittyy  ooff  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppeeooppllee,,  DDrr..  JJoossiiaannnnee  RRoommaa--RReeaarrddoonn  --  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ooff  OOnneeVVooiiccee  

SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  MMrr  TTuukkii  MMaasseeaattiillee  --  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  ooff  TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  aanndd  MMkkoonnzzeennii  

GGuummeeddee  --  DDiirreeccttoorr  ooff  DDrraammAAiiddEE  ffoorr  ffiirrssttllyy  aalllloowwiinngg  mmee  ttoo  uussee  tthheeiirr  oorrggaanniissaattiioonnss  aass  ccaassee  

ssttuuddiieess,,  aanndd  sseeccoonnddllyy  ffoorr  ddoouubblliinngg  aass  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ssttuuddyy..  SSppeecciiaall  mmeennttiioonn  ggooeess  ttoo  MMss  

TThhoobbiillee  SSiiffuunnddaa,,  tthhee  KKwwaazzuulluu--NNaattaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  PPrroovviinncciiaall  MMaannaaggeerr  ffoorr  

SSppeecciiaall  NNeeeeddss  EEdduuccaattiioonn  SSeerrvviicceess..      

II  aallssoo  tthhaannkk  aallll  tthhee  ootthheerr  ppaarrttiicciippaannttss  eessppeecciiaallllyy  tthhee  CCCCMMSS  22001100//1111  ccllaassss,,  nnoott  ffoorrggeettttiinngg  mmyy  

rreegguullaarr  ddiissccuussssaanntt  RRhhooffiiwwaa  MMuukkuunnddwwaannaa,,  ffoorr  ssuubbjjeeccttiinngg  tthhiiss  wwoorrkk  ttoo  rriiggoorroouuss  ccrriittiicciissmm  

dduurriinngg  tthhee  ssttiimmuullaattiinngg,,  eedduuccaattiivvee  aanndd  lliibbeerraalliizziinngg  DDiisssseerrttaattiioonn  SSeemmiinnaarrss..    TThhee  rreesstt,,  yyoouurr  

nnaammeess  ccaannnnoott  aallll  bbee  iinncclluuddeedd  hheerree..  BBee  tthhaatt  aass  iitt  mmaayy,,  II  rreemmaaiinn  ggrraatteeffuull  ttoo  yyoouurr  iinnvvaalluuaabbllee  

ccooooppeerraattiioonn  aanndd  iinnppuutt  ttoo  tthhiiss  ssttuuddyy..    

FFoorr  mmyy  ssoonn  PPrriimmaall  ––  MMuussaarraa,,  tthhiiss  rreessuulltt  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  ppoossssiibbllee  bbuutt  yyoouu  bbeeccaammee  aa  ttoorrcchh  
bbeeaarreerr  iinn  tthhee  ddaarrkkeesstt  ttuunnnneell  tthhaatt  wwee  ttrraavveelllleedd  tthhrroouugghh  iinn  22001111..  II  lloovvee  yyoouu..    

MMyy  ggrraattiittuuddee  aallssoo  ggooeess  ttoo  tthhee  ZZiimmbbaabbwweeaann  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  ssppoonnssoorrsshhiipp  mmyy  MMAA  pprrooggrraammmmee  

tthhrroouugghh  tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  SScchhoollaarrsshhiipp  PPrrooggrraammmmee..  LLoonngg  lliivvee  PPrreessiiddeenntt  RRoobbeerrtt  GGaabbrriieell  

MMuuggaabbee..  

TToo  mmyy  ffaaiitthhffuull  GGoodd,,  YYOOUU  aarree  aawweessoommee..  
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DDeeddiiccaattiioonn      

  

II  ddeeddiiccaattee  tthhiiss  wwoorrkk  ttoo  tthhee  mmeemmoorryy  ooff  mmyy  mmootthheerr  LLiizzaa  NNggwweennyyaa..  II  cchheerriisshh  yyoouurr  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ttoo  sseeee  uuss  aattttaaiinn  aa  lliibbeerraalliissiinngg  eedduuccaattiioonn..  MMaayy  YYoouurr  DDeeaarr  SSoouull  RReesstt  iinn  EEtteerrnnaall  
PPeeaaccee..          
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CChhaapptteerr  OOnnee::  IInnttrroodduuccttiioonn  

  

11..11  TThhee  DDeevveellooppmmeenntt  PPrroobblleemm  

CChhaannggee  iinn  mmaarrggiinnaalliisseedd  ccoommmmuunniittiieess’’  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall,,  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  sspphheerreess  ooff  

aaccttiivviittyy  hhaass  pprroovveedd  ttoo  bbee  aa  SSiissyypphheeaann  ttaasskk11  ddeessppiittee  ttrreemmeennddoouuss  ffuunnddiinngg  aanndd  eeffffoorrtt  ppuutt  ttoowwaarrddss  

ttrraannssffoorrmmiinngg  ppeeooppllee’’ss  lliivveess..  JJuusstt  lliikkee  KKiinngg  SSiissyypphhuuss’’  uunnrreewwaarrddeedd  llaabboouurr  iinn  ssppiittee  ooff  hhiiss  

ssttooiicciissmm,,  ggrroowwtthh  iinn  ppoovveerrttyy  lleevveellss,,  ddiisseeaassee,,  aanndd  ssoocciiaall  iinneeqquuiittiieess  aammoonngg  TThhiirrdd  WWoorrlldd  

ccoommmmuunniittiieess  aaccttuuaallllyy  ccoonnttrraaddiiccttss  tthhee  aammoouunntt  ooff  eeffffoorrtt  aanndd  rreessoouurrcceess  cchhaannnneelllleedd  ttoowwaarrddss  

ssoocciiaall  cchhaannggee..  II  aattttrriibbuuttee  tthhiiss  ffuuttiilliittyy  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ((mmiiss))ccoonncceeppttiioonnss  aabboouutt  tthhee  rreeaall  

ddeevveellooppmmeenntt  pprroobblleemm  aanndd  iinnaapppprroopprriiaattee  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  ‘‘mmeeddiiccaattiioonn’’  ooff  tthhee  pprroobblleemm..  IInnddeeeedd,,  

aass  CCoolliinn  CChhaassii  ((22001111::113399))  ccoonntteennddss,,  ““wwiitthhoouutt  mmeeaanniinnggffuull  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  nneeeeddss  ooff  rreeaall  

iinnddiivviidduuaallss  iinn  rreeaall  ssiittuuaattiioonnss,,  tthheerree  iiss  lliittttllee  cchhaannccee  tthhaatt  ssuubbjjeeccttiivviittiieess  oorr  eexxppeerriieenncceess,,  

mmoottiivvaattiioonnss  oorr  ddeessiirreess  aanndd  aaccttiioonnss  oorr  ppoowweerrss  aarree  wweellll  aaccccoouunntteedd  ffoorr  iinn  tthheeoorriieess  tthhaatt  ccoonncceerrnn  

ppeeoopplleess””..      

IItt  iiss  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  aabboovvee  tthhaatt  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  cchhaannggee  iinn  tthhee  ppeerrcceeppttiioonnss  ooff  wwhhaatt  

ddeevveellooppmmeenntt  aaccttuuaallllyy  iiss..  TThhee  ccoonnttrraasstt  bbeettwweeeenn  FFiirrsstt  WWoorrlldd  aanndd  TThhiirrdd  WWoorrdd  vviieewwss  ooff  

ddeevveellooppmmeenntt  iinnfflluueenncceedd  aa  ppaarraaddiiggmmaattiicc  sshhiifftt   iinn  tthhee  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  ddeevveellooppmmeenntt  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ‘‘ddoommiinnaanntt  ppaarraaddiiggmm  ooff  mmooddeerrnniissaattiioonn’’  ttoo  ‘‘ccoommmmuunniittyy  

ppaarrttiicciippaattiioonn’’..  MMooddeerrnniissaattiioonn,,  aallssoo  kknnoowwnn  aass  tthhee  ‘‘ddoommiinnaanntt  ppaarraaddiiggmm’’  iiss  aa  WWeesstteerrnn  ttoopp  ddoowwnn  

aapppprrooaacchh  tthhaatt  vviieewwss  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  TThhiirrdd  WWoorrlldd  aass  wwhhaatt  SSeerrvvaaeess  ((11999999::1199))  ccaallllss  ““tthhee  

bbrriiddggiinngg  ooff  ggaappss,,  bbyy  mmeeaannss  ooff  iimmiittaattiioonn  pprroocceessss,,  bbeettwweeeenn  ttrraaddiittiioonnaall  aanndd  mmooddeerrnn””..  TThhiiss  

ppeerrcceeppttiioonn  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  eennttaaiillss  mmooddeerrnniissaattiioonn  ooff  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  oorr  tthhee  llaatteerraall  ttrraannssffeerr  ooff  

WWeesstteerrnn  iiddeeaass  aanndd  mmooddeerrnniissaattiioonn  ttoo  tthhee  TThhiirrdd  WWoorrlldd  ccoouunnttrriieess..  TThhiiss  vviieeww  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  

rreessuulltteedd  iinn  aa  ssiittuuaattiioonn  ooff  nnoonn--ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ppeeooppllee  iinn  aaddddrreessssiinngg  tthheeiirr  

pprroobblleemmss,,  wwhhiicchh  aaccccoorrddiinngg  ttoo  OO’’SSuulllliivvaann--RRyyaann  aanndd  KKaappllÚÚnn  ((11997788))  rraatthheerr  mmaaiinnttaaiinnss  

ccaappiittaalliissmm,,  ddeeppeennddeennccyy,,  aanndd  uunnddeerrddeevveellooppmmeenntt..    

HHoowweevveerr,,  aass  CChhaassii  ((22001111::  113399))  aarrgguueess,,  ““[[ff]]oorr  AAffrriiccaannss’’  lliivveedd  nneeeeddss  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  iinn  wwaayyss  

tthhaatt  rreessuulltt  iinn  ddeevveellooppmmeenntt,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  tthhaatt  tthheeyy  bbee  ggrraanntteedd  rreeccooggnniittiioonn””  oorr  ppaarrttiicciippaattee  iinn  

ddeeffiinniinngg  aanndd  ffiinnddiinngg  ssoolluuttiioonnss  ttoo  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeenntt  pprroobblleemmss..  HHoowweevveerr,,  ffoorr  tthhee  TThhiirrdd  WWoorrlldd  
                                                
11  IInn  GGrreeeekk  mmyytthhoollooggyy  SSiissyypphhuuss  wwaass  aa  KKiinngg  wwhhoo  ggoott  ppuunniisshheedd  bbyy  tthhee  ggooddss  ffoorr  hhiiss  ttrriicckkeerryy,,  ttoo  rroollll  aa  hhuuggee  bboouullddeerr  
uupp  aa  sstteeeepp  hhiillll..  BBuutt  bbeeffoorree  hhee  ccoouulldd  rreeaacchh  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  hhiillll,,  tthhee  rroocckk  wwoouulldd  aallwwaayyss  rroollll  bbaacckk  ddoowwnn,,  ffoorrcciinngg  hhiimm  
ttoo  bbeeggiinn  aaggaaiinn..  TThhiiss  ppuunniisshhmmeenntt  wwaass  rreesseerrvveedd  ffoorr  KKiinngg  SSiissyypphhuuss  dduuee  ttoo  hhiiss  bbeelliieeff  tthhaatt  hhiiss  cclleevveerrnneessss  ssuurrppaasssseedd  
tthhaatt  ooff  ZZeeuuss..  
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““ddeevveellooppmmeenntt  sshhoouulldd  aaiimm  ttoo  eennrriicchh  tthhee  lliivveess  ooff  iinnddiivviidduuaallss  bbyy  wwiiddeenniinngg  tthheeiirr  hhoorriizzoonnss  aanndd  

rreedduucciinngg  tthheeiirr  sseennssee  ooff  iissoollaattiioonn......IItt  iiss  sseeeenn  aass  aa  ffoorrmm  ooff  ttrraannssiittiioonn  aanndd  ggrroowwtthh,,  aanndd  aa  mmeeddiiuumm  

ffoorr  cchhaannggee  ttoo  aacchhiieevvee  bbeetttteerr  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss””  ((GGoovveennddeerr  22001111::  5555))..  

  AAss  ssuucchh,,  tthhee  ffaaiilluurree  iinn  ttrraannssiittiioonn  oorr  cchhaannggee  ooff  tthhee  ppeeooppllee’’ss  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  

ppoolliittiiccaall  lliivveess  cchhaarraacctteerriissiinngg  TThhiirrdd  WWoorrlldd  ccoommmmuunniittiieess  lleedd  ttoo  ggrraassssrroooottss  aaccttiivviissmm  aanndd  

ddeeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  eexxttrreemmeellyy  eetthhnnoocceennttrriicc  mmooddeerrnniissaattiioonn  ppaarraaddiiggmm  tthhaatt  hhaadd  ffaaiilleedd  ttoo  

aaddddrreessss  llooccaall  pprroobblleemmss  dduuee  ttoo  wwhhaatt  II  wwoouulldd  ccaallll  iittss  eexxcclluussiioonnaarryy  aanndd  iinneeffffeeccttiivvee  aapppprrooaacchh..  

  MMooddeerrnniissaattiioonn,,  tthhrroouugghh  iittss  uussee  ooff  ttoopp  ddoowwnn  aapppprrooaacchheess  ppeerrcceeiivveedd  ggrraassssrroooottss  ssoocciieettiieess  aass  

““ooccccuuppyyiinngg  aa  mmaarrggiinnaall  ppoossiittiioonn  iinn  aa  ddeeppeennddeennccyy  rreellaattiioonn  wwiitthh  nnaattiioonnaall  aanndd  ttrraannssnnaattiioonnaall  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoowweerrss””  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999::  117755))..  IInn  ppuurrssuuiitt  ooff  ‘‘ddeevveellooppmmeenntt’’,,  tthhee  

WWeesstt  iimmppoosseedd  eexxooggeennoouuss  aanndd  pprreeddeetteerrmmiinneedd  ssttrraatteeggiieess  oonn  tthhee  ggrraassssrroooottss  aass  aa  wwaayy  ooff  ddeeaalliinngg  

wwiitthh  tthheeiirr  ssiittuuaattiioonnss  rreeggaarrddlleessss  ooff  hhooww  uunniiqquuee  tthheessee  ssiittuuaattiioonnss  ccoouulldd  bbee  ffrroomm  tthhee  WWeesstt..    

HHoowweevveerr,,  tthhee  pprreessccrriippttiioonn  ooff  eexxooggeennoouuss  aanndd  pprreeddeetteerrmmiinneedd  ssoolluuttiioonnss  ttoo  llooccaall  pprroobblleemmss  hhaass  

pprroovveedd  ffrruuiittlleessss  iinn  eeffffeeccttiinngg  ssoocciiaall  cchhaannggee..  

DDeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  hhaass  pprrooggrreesssseedd  ffrroomm  tthhee  ddoommiinnaanntt  ppaarraaddiiggmm  ooff  mmooddeerrnniissaattiioonn  

ttoo  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttnneerrsshhiippss  tthhaatt  aaddvvooccaattee  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchheess  ssuucchh  aass  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  

ssoocciiaall  cchhaannggee  oorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt,,  wwhhiicchh  ssuuppppoorrtt  ppeeooppllee’’ss  sseellff--

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  aanndd  eemmppoowweerrmmeenntt  ((GGoovveennddeerr  22001111))..  TThhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  tthhee  2200tthh  cceennttuurryy  ssaaww  

ccrriittiiccaall  tthhiinnkkeerrss  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  ddeebbuunnkkiinngg  tthhee  mmooddeerrnniissaattiioonn  aapppprrooaacchh  tthhaatt  hhaadd  eeffffeeccttiivveellyy  

ffaaiilleedd  ttoo  aaddddrreessss  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess  ooff  tthhee  mmaarrggiinnaalliizzeedd  ccoommmmuunniittiieess..  GGrraassssrroooottss  

aaccttiivviissmm  aanndd  ddeeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhiiss  aapppprrooaacchh  lleedd  ttoo  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee  ccoonncceepptt  

ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  wwhhiicchh,,  uunnlliikkee  tthhee  ffoorrmmeerr,,  eemmbbooddiieess  eeggaalliittaarriiaann  aanndd  pprroo--

ddeemmooccrraattiicc  tteennddeenncciieess  wwhhiicchh  aarree  aann  aannttiitthheessiiss  ooff  mmaarrggiinnaalliizzaattiioonn  ((ccff..  BBeesssseettttee,,  11999966;;  22000044;;  

EEssccoobbeerr,,  11999955;;  MMeellkkoottee  aanndd  SStteeeevveess,,  22000011;;  MMaannyyoonnzzoo,,  22000088;;  SSeerrvvaaeess,,  22000066))..    

MMaarrggiinnaalliittyy,,  aass  eexxppllaaiinneedd  bbyy  OO’’SSuulllliivvaann--RRyyaann  aanndd  KKaappllÚÚnn  ((11997788)),,  iiss  aa  ssiittuuaattiioonn  ooff  nnoonn--

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  ggrraassssrroooottss,,  wwhhiicchh  iinn  tthhee  eenndd  mmaaiinnttaaiinnss  ccaappiittaalliissmm,,  ddeeppeennddeennccyy,,  aanndd  

uunnddeerrddeevveellooppmmeenntt  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa,,  11999999::  117755))..  TThhuuss,,  aass  HHeettttnnee  ((11999955::  119999))  aarrgguueess,,  tthhee  

““mmeettaatthheeoorreettiiccaall  ccoonntteexxtt  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  ppoolliittiiccss  ooff  ‘‘aannootthheerrnneessss’’  bbooiillss  

ddoowwnn  ttoo  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  tthhee  eexxcclluuddeedd””..  

  PPaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwaass  ppooppuullaarriisseedd  aass  ‘‘AAnnootthheerr  DDeevveellooppmmeenntt’’  iinn  tthhee  11997700ss  bbyy  tthhee  

DDaagg  HHaammmmaarrsskkjjöölldd  FFoouunnddaattiioonn  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssttrruuggggllee  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  tthhaatt  hhaadd  
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ggrroowwnn  oouutt  ooff  tthhee  NNeeww  WWoorrlldd  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  OOrrddeerr  ddeebbaatteess..  TThhee  tteerrmmss  

‘‘aannootthheerrnneessss’’  oorr  ‘‘aannootthheerr  ddeevveellooppmmeenntt’’  aarree  uusseedd  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  lliitteerraattuurree  

iinntteerrcchhaannggeeaabbllyy  aanndd  ssoommeettiimmeess  ssyynnoonnyymmoouussllyy  wwiitthh  ‘‘ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt’’;;  

‘‘ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn’’;;  ‘‘ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee’’;;  ‘‘ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  

ddeevveellooppmmeenntt’’  oorr  ssiimmppllyy  ‘‘ppaarrttiicciippaattiioonn’’..  

IInn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  tthhee  tteerrmmss  ““ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee””,,  ““ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ppaarrttiicciippaattoorryy  

ddeevveellooppmmeenntt””,,  ““ssoocciiaall  cchhaannggee””  aanndd  ““ddeevveellooppmmeenntt””  aarree  uusseedd  iinntteerrcchhaannggeeaabbllyy..  AAlltthhoouugghh  tthheessee  

tteerrmmss  mmaayy  bbee  uusseedd  iinn  ootthheerr  ffiieellddss  ttoo  rreeffeerr  ttoo  ssoommeetthhiinngg  ddiiffffeerreenntt,,  II  uussee  tthheemm  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  ttoo  

rreeffeerr  ttoo  aa  ffoorrmm  ooff  ttrraannssiittiioonn,,  ggrroowwtthh  oorr  cchhaannggee  ffoorr  bbeetttteerr  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall,,  ppoolliittiiccaall  aanndd  

eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss..  TThhiiss  pprroocceessss  eennttaaiillss  iinnvvoollvveemmeenntt  oorr  eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaallss  

aanndd  ccoommmmuunniittiieess  ((wwhhiicchh  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  aarree  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  pprriimmaarryy  ssttaakkeehhoollddeerrss))  ssuucchh  tthhaatt  tthheeyy  

bbeeccoommee  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthheeiirr  ttrraannssiittiioonn  oorr  ddeevveellooppmmeenntt..  

TThheerree  iiss  ccoonnsseennssuuss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffiieelldd  tthhaatt  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  tthhaatt  iiss  tthhee  

iinncclluussiioonn  ooff  tthhee  ffoorrmmaallllyy  eexxcclluuddeedd,,  iiss  tthhee  oonnllyy  vviiaabbllee  wwaayy  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  eemmppoowweerrmmeenntt  ccaann  

bbee  aacchhiieevveedd..  PPaarrttiicciippaattiioonn  hheellppss  tthhee  mmaarrggiinnaalliisseedd  ttoo  ggeett  oouutt  ooff  wwhhaatt  DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  

((11999999))  ccaallll  tthhee  ddeeppeennddeennccyy  rreellaattiioonn,,  aanndd  iiss  tthhuuss  aa  rroouuttee  ttoo  ssoocciiaall  cchhaannggee..  TThheerree  iiss  rreeccooggnniittiioonn  

tthhaatt  nneettwwoorrkkiinngg  oorr  ssttaakkeehhoollddeerr  iinnvvoollvveemmeenntt  iiss  aann  eesssseennttiiaall  iinnggrreeddiieenntt  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbllee  

ddeevveellooppmmeenntt  ((BBeesssseett  22000044,,  FFiigguueerrooaa  eett  aall  22000022,,  WWiillccooxx  11999944))..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSttaannffoorrdd  

RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee  ((11996633)),,  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  tthhoossee  ggrroouuppss  oorr  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthhoouutt  wwhhoossee  ssuuppppoorrtt  

aann  oorrggaanniizzaattiioonn  oorr  iittss  pprrooggrraammmmeess  ccaannnnoott  ssuucccceeeedd22..    

FFoorr  BBeesssseett  ((22000044)),,  FFiigguueerrooaa  eett  aall  ((22000022)),,  aanndd  WWiillccooxx  ((11999944)),,  aannyy  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  tthhee  iinntteenntt  

ooff  aacchhiieevviinngg  ssuussttaaiinnaabbllee  ssoocciiaall  cchhaannggee  iinn  aannyy  ccoommmmuunniittyy  wwiillll  ffaaiill  uunnlleessss  aallll  tthhee  rreelleevvaanntt  

ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprroobblleemm  iiddeennttiiffiiccaattiioonn,,  ddeessiiggnniinngg  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaannnneedd  aaccttiioonn..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  nnoott  aallll  ssoocciiaall  

cchhaannggee  iinniittiiaattiivveess  aarree  ddeelliibbeerraatteellyy  ppllaannnneedd,,  ffoorr  eexxaammppllee  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  

ssppoonnttaanneeoouuss..  TThhee  RRoocckkeeffeelllleerr  FFoouunnddaattiioonn33  ddeevveellooppeedd  tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  FFoorr  SSoocciiaall  CChhaannggee  

((CCFFSSCC))  mmooddeell  ((FFiigguueerrooaa  eett  aall  22000022)),,  tthhaatt  wwaass  llaatttteerr  ddeevveellooppeedd  ttoo  tthhee  nnooww  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  

PPaarrttiicciippaattoorryy  DDeevveellooppmmeenntt  ((CCFFPPDD))  mmooddeell  ((KKiinnccaaiidd  &&  FFiigguueerrooaa  22000099))  wwhhiicchh  ddeessccrriibbeess  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  pprroocceessss..  IItt  iiddeennttiiffiieess  tthhee  iinntteennddeedd  oouuttccoommeess  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  oorr  

                                                
22  TThhee  ssttaakkeehhoollddeerr  ccoonncceepptt  iiss  ddiissccuusssseedd  iinn  cchhaapptteerr  ffoouurr..  
33  TThhee  RRoocckkeeffeelllleerr  FFoouunnddaattiioonn  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ffaammoouuss  iinnssttiittuuttiioonnss  wwhhiicchh  aaddvvooccaatteess  uussee  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  
aapppprrooaacchh  iinn  ssoocciiaall  cchhaannggee  iinniittiiaattiivveess..  TThhee  CCFFPPDD  MMooddeell  iiss  rreevviieewweedd  iinn  CChhaapptteerr  TTwwoo..  
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ssttaakkeehhoollddeerr  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  iiss  uusseedd  aass  aa  ttooooll  ttoo  mmeeaassuurree  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

pprroocceessss  aanndd  iittss  oouuttccoommeess..  TThhee  mmooddeell  iiss  ddiissccuusssseedd  llaatteerr  iinn  cchhaapptteerr  tthhrreeee..  

TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aann  iinnccrreeaassee  ooff  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  uussee  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  pprriinncciipplleess  bbyy  ddeevveellooppmmeenntt  

aaggeenncciieess  wwhhoo  sseeeekk  ttoo  iinnfflluueennccee  ssoocciiaall  cchhaannggee  ((YYoooonn  11999944))..  HHoowweevveerr,,  rreesseeaarrcchh  sshhoowwss  tthhaatt  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  aapppplliieedd  ddiiffffeerreennttllyy,,  aanndd  mmeeaannss  ddiiffffeerreenntt  tthhiinnggss  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ccoommmmuunniittiieess..  TThhiiss  

aarrgguummeenntt  iiss  pprroobbaabbllyy  wwhhaatt  nneecceessssiittaatteedd  tthhee  ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell,,  ffoorr  iinn  tthheeiirr  

pprreelluuddee  ttoo  tthhee  mmooddeell,,  FFiigguueerrooaa  eett  aall..  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  ““tthheerree  aarree  pprroobbaabbllyy  aass  mmaannyy  iiddeeaass  

aabboouutt  wwhhaatt  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  aass  tthheerree  aarree  ppeeooppllee  uussiinngg  iitt””  ((22000022::  IIIIII))..      

DDiiffffeerreenntt  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  tthhee  llaacckk  ooff  aa  pprrooppeerr  tthheeoorryy  ggoovveerrnniinngg  iittss  aapppplliiccaattiioonn  

hhaavvee  rreessuulltteedd  iinn  nnuummeerroouuss  iiddeeaass  aabboouutt  ppaarrttiicciippaattiioonn  nnootteedd  aabboovvee..  AAss  JJaaccoobbssoonn  aanndd  SSttoorreeyy  

((22000044))  aasssseerrtt,,  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  rreemmaaiinnss  uunnddeerr  tthheeoorriisseedd  aanndd  llaacckkss  aa  cclleeaarr  

ddeeffiinniittiioonn..  NNoonneetthheelleessss,,  sscchhoollaarrss  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  iiddeeaass  iinn  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprrooggrraammmmeess..  TThheerree  iiss  aallssoo  rreeccooggnniissaabbllee  pprreevvaalleennccee  ooff  

ssttaakkeehhoollddeerr  llaanngguuaaggee  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiissccoouurrssee..    

HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  nnoo  eexxpplliicciitt  rreeffeerreennccee  ttoo  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy44..  TThhee  iimmppeettuuss  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  

wwhhoossee  oobbjjeeccttiivveess  aarree  oouuttlliinneedd  bbeellooww  iiss  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhiiss  sseeeemmiinnggllyy  uunnaacckknnoowwlleeddggeedd  uussee  ooff  

ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iiddeeaass  iinn  CCFFPPDD  pprrooggrraammmmeess..  

11..22  UUnnddeerrllyyiinngg  oobbjjeeccttiivveess  

TThhiiss  wwoorrkk  ppllaacceess  eemmpphhaassiiss  oonn  tthhee  ssoo  mmuucchh  iinntteeggrraall  ppaarrttiicciippaattoorryy  rroollee  ooff  ccoommmmuunniittyy,,  ssoocciieettyy  

aanndd  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss  iinn  bbrriinnggiinngg  aabboouutt  ssoocciiaall  cchhaannggee..  MMoottiivvaatteedd  bbyy  tthhee  iinnccoonnssiisstteenntt  mmeeaanniinnggss  

aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbyy  ddeevveellooppmmeenntt  oorrggaanniissaattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  

uunnaacckknnoowwlleeddggeedd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  aapppprrooaacchh  iinn  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  

pprrooggrraammmmeess,,  tthhiiss  ssttuuddyy  jjuuxxttaappoosseess  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwiitthh  EEddwwaarrdd  FFrreeeemmaann’’ss  

((11998844))  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy..    

TThhee  ggooaall  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  uussiinngg  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee  pprrooggrraammmmeess,,  aanndd  ttoo  rreeaacchh  aann  iimmpprroovveedd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  

tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  ffiivvee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonnss  tthhaatt  gguuiiddee  tthhee  

aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  aabboovvee  oobbjjeeccttiivvee..    TThheeyy  aallssoo  iinnffoorrmm  tthhee  llooggiicc  aanndd  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  

ssttuuddyy..  

                                                
44  TThhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorreettiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iiss  ccoommpprreehheennssiivveellyy  rreevviieewweedd  iinn  cchhaapptteerr  ffoouurr..  
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ii))  HHooww,,  iiff  eevveerr,,  ddoo  ddeevveellooppmmeenntt  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteeggrraattee  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  
eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess??    

iiii))  HHooww  aaccccuurraattee  ccaann  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  bbee  ssaaiidd  ttoo  bbee  ddeessccrriippttiivvee  ooff  tthhee  aabboovvee  
pprroocceessss??  

iiiiii))  HHooww  vvaalliidd  aarree  iittss  nnoorrmmaattiivvee  tteenneettss  ttoo  tthhee  pprroocceessss??      
iivv))  TToo  wwhhaatt  eexxtteenntt  ccaann  iitt  ooffffeerr  aa  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  ddeeffiinniittiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  

ppaarrttiicciippaattiioonn??  
vv))  CCaann  tthhee  tthheeoorryy  bbee  uusseedd  aass  aa  ppoossssiibbllee  ttooooll  ttoo  eexxppllaaiinn  aanndd  ggoovveerrnn  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  

ppaarrttiicciippaattiioonn??      

FFiigguurree  11..11  bbeellooww  ssuummmmaarriisseess  tthhee  ssttuuddyy  oobbjjeeccttiivveess..

  
FFiigguurree  11..11  OObbjjeeccttiivveess  ooff  ssttuuddyy  

  

 

TToo  aannsswweerr  tthhee  aabboovvee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonnss,,  II  aappppllyy  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iinn  tthhee  ssttuuddyy  aanndd  aannaallyyssiiss  

ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammmmeess  bbyy  tthhrreeee  ddiiffffeerreenntt  ddeevveellooppmmeenntt  oorrggaanniissaattiioonnss,,  nnaammeellyy::  TThhee  

VVaalllleeyy  TTrruusstt  ((TTVVTT)),,  OOnneeVVooiiccee  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((OOVVSSAA))  aanndd  DDrraammaa  ffoorr  AAIIDDSS  EEdduuccaattiioonn  

((DDrraammAAiiddEE))55..    

TThhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  aabboovvee  oorrggaanniissaattiioonnss..  IItt  ccoonnssiissttss  ooff  ssiixx  cchhaapptteerrss..  

TThhee  ffiirrsstt  cchhaapptteerr  bbrriieeffllyy  iinnttrroodduucceess  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((oonnee  ooff  tthhee  ttwwoo  kkeeyy  ccoonncceeppttss  

ooff  tthhiiss  ssttuuddyy))  aanndd  hhiigghhlliigghhttss  iissssuueess  rreeggaarrddiinngg  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  mmeetthhooddoollooggiiccaall  cchhaalllleennggeess  

cchhaarraacctteerriissiinngg  iitt..  TThhee  sseeccoonndd  cchhaapptteerr  oouuttlliinneess  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  

tthhee  ssttuuddyy  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn..  TThhee  tthhiirrdd  cchhaapptteerr  ccrriittiiccaallllyy  eexxpplloorreess  tthhee  ccoommpplleexx  

ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee  nnaarrrraattiivvee,,  iilllluummiinnaattiinngg  tthhee  dduuaall  ppeerrcceeppttiioonnss  

tthhaatt  ppeeooppllee  hhoolldd  bboouutt  ppaarrttiicciippaattiioonn..  IItt  aallssoo  eexxaammiinneess  tthhee  ppaassttiicchhee  ooff  mmeetthhooddss  oofftteenn  rreeiiffiieedd  aass  
                                                
55  DDeettaaiillss  ooff  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  rreeaassoonnss  ffoorr  cchhoooossiinngg  tthheemm  aarree  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  nneexxtt  cchhaapptteerr..  



66  
 

ppaarrttiicciippaattiioonn..  TThhee  cchhaapptteerr  nnootteess  aa  pprreevvaalleennccee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  llaanngguuaaggee  aanndd  iiddeeaass  iinn  tthhee  

nnaarrrraattiivvee,,  aann  aassppeecctt  tthhaatt,,  tthhoouugghh  nnoott  eexxpplliicciittllyy  aacckknnoowwlleeddggeedd,,  iiss  aarrgguuaabbllyy  aa  ddeerriivvaattiivvee  ooff  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiissccoouurrssee..  TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  aa  ssuubbsseeqquueenntt  

rreevviieeww  aanndd  ccrriittiiqquuee  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ((tthhee  ootthheerr  kkeeyy  ccoonncceepptt  ooff  tthhee  ssttuuddyy))  iinn  tthhee  ffoouurrtthh  

cchhaapptteerr..  TThhee  ffiifftthh  cchhaapptteerr  pprreesseennttss  tthhee  ssttuuddyy  ffiinnddiinnggss  oonn  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  

aapppplliieedd  bbyy  tthhee  ssttuuddiieedd  tthhrreeee  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss..  TTooppiiccaall  iissssuueess  aaddddrreesssseedd  bbyy  tthhee  cchhaapptteerr  

rreellaattee  ttoo  hhooww,,  iiff  eevveerr,,  tthhee  ddiiffffeerreenntt  aaggeennttss  iinntteeggrraattee  ccoommmmuunniittyy//ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  iinnttoo  tthheeiirr  

rreessppeeccttiivvee  pprrooggrraammmmeess..  TThhee  iiddeeaa  iiss  ttoo  ccrreeaattee  mmaatteerriiaall  ffoorr  tthhee  aannaallyyssiiss,,  iinn  tthhee  ffiinnaall  cchhaapptteerr,,  ooff  

ssuucchh  pprrooggrraammmmeess  ffrroomm  aa  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ppeerrssppeeccttiivvee  ddiissccuussssiinngg  tthhee  aaccccuurraaccyy  ooff  tthhee  tthheeoorryy  

iinn  ddeessccrriibbiinngg  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  pprroocceessss  aanndd  tthhee  aapppplliiccaabbiilliittyy  ooff  iittss  nnoorrmmaattiivvee  aassppeeccttss  ttoo  tthhee  

pprroocceessss..  

AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  tthhiiss  cchhaapptteerr  bbrriieeffllyy  iinnttrroodduucceedd  ttwwoo  kkeeyy  ccoonncceepptt  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy,,  nnaammeellyy  tthhee  

ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  wweellll  aass  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  ccoonncceepptt..  TThheerree  iiss  nnoo  ssppaaccee  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr  

ttoo  ddiissccuussss  tthheessee  ccoonncceeppttss  iinn  ddeettaaiill  ssuuffffiiccee  ssaayy  tthhaatt  tthhaatt  tthheerree  iiss  pprreevvaalleennccee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  

llaanngguuaaggee  aanndd  iiddeeaass  iinn  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiissccoouurrssee,,  aa  ffaacctt  wwhhiicchh  

ggaavvee  iimmppeettuuss  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy..  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  eexxaammiinneedd  iinn  CChhaapptteerr  33  

wwhhiillee  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  iiss  eexxaammiinneedd  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  cchhaapptteerr..  

TThhee  mmeetthhooddoollooggyy  uusseedd  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  nneeiitthheerr  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  tthhee  ccoonncceeppttuuaall  

aanndd  tthheeoorreettiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  ssttuuddyy,,  nnoorr  aaffffeeccttss  tthhee  ffiinnddiinnggss  tthheerreeooff..      IInn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  

aa  ccoohheerreenntt  rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn,,  II  bbeeggiinn  wwiitthh  aann  oouuttlliinnee  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  mmeetthhooddoollooggyy  

tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  ssttuuddyy  wwaass  eexxeeccuutteedd..  TThhee  nneexxtt  cchhaapptteerr  oouuttlliinneess  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy..    
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CChhaapptteerr  TTwwoo::  MMeetthhooddoollooggiiccaall  OOuuttlliinnee  

  
22..11  RReesseeaarrcchh  MMeetthhooddoollooggyy  

TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  wwhheetthheerr  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  oorrggaanniissaattiioonnss  

iinntteeggrraattee  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthheeiirr  pprrooggrraammmmeess..    

TThhee  tteerrmm  ‘‘rreesseeaarrcchh  mmeetthhooddoollooggyy’’  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  mmeetthhooddoollooggiiccaall  aassppeeccttss  rreellaattiinngg  ttoo  hhooww  

rreesseeaarrcchh  iiss  eexxeeccuutteedd..  TTwwoo  aapppprrooaacchheess,,  nnaammeellyy  qquuaalliittaattiivvee  aanndd  qquuaannttiittaattiivvee,,  aarree  tthhee  ddoommiinnaanntt  

mmeetthhooddoollooggiieess  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  rreesseeaarrcchh  iinn  ddiiffffeerreenntt  ddiisscciipplliinneess  iiss  uussuuaallllyy  ccoonndduucctteedd  ((CCoohheenn,,  

MMaanniioonn  aanndd  MMoorrrriissoonn  22000077::  116655;;  CCrreesswweellll  11999944::  11;;  DDeennzziinn  aanndd  LLiinnccoollnn  22000055::  1100--1122))..  FFoorr  

tthhee  rreeppoorrtteedd  ssttuuddyy,,  tthhee  qquuaalliittaattiivvee  aapppprrooaacchh  aappppeeaarreedd  nnoott  oonnllyy  ssuuiittaabbllee  bbuutt  aallssoo  aapppprroopprriiaattee  

aapppprrooaacchh  ttoo  eemmppllooyy..  TThhee  ttaabbllee  bbeellooww  pprroovviiddeess  rreeaassoonnss  wwhhyy  tthhiiss  mmeetthhooddoollooggyy  wwaass  aapppplliiccaabbllee..

 

TTaabbllee  22..11::  MMeetthhooddoollooggiiccaall  oouuttlliinnee  
  

RReesseeaarrcchh  MMeetthhooddoollooggyy  

QQuuaalliittaattiivvee  RReesseeaarrcchh  
PPrroodduucceess  ddeettaaiilleedd  aanndd  nnoonn--qquuaannttiittaattiivvee  aaccccoouunntt  ooff  ssmmaallll  ggrroouuppss  ttoo  iinntteerrpprreett  tthhee  mmeeaanniinngg  tthhaatt  ppeeooppllee  mmaakkee  ooff  

tthheeiirr  lliivveess  iinn  aa  nnaattuurraall  sseettttiinngg  

  
RReesseeaarrcchh  DDeessiiggnn  

((MMuullttiippllee))  CCaassee  ssttuuddyy  
TThhee  ddeessiiggnn  ggeenneerraatteess  aann  iinntteennssiivvee  aanndd  ddeettaaiilleedd  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  pphheennoommeennaa  tthhrroouugghh  aannaallyyssiiss  ooff  ccaasseess..  II  sseelleecctteedd  

tthhrreeee  oorrggaanniissaattiioonnss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ggeenneerraattee  eevviiddeennccee  tthhaatt  iiss  mmoorree  rroobbuusstt  aanndd  pprroovviiddee  aa  bbaassiiss  ffoorr  ggeenneerraalliissaattiioonn..  

  
DDaattaa  GGaatthheerriinngg  MMeetthhooddss  

IInnddeepptthh  iinntteerrvviieewwss,,  DDooccuummeenntt  ssttuuddyy    
QQuuaalliittaattiivvee  iinntteerrvviieewwss  aallllooww  ffoorr  aa  nnaattuurraall  ccoonnvveerrssaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  iinntteerrvviieewweerr  aanndd  tthhee  iinntteerrvviieewweeee  ttoo  ddeevveelloopp  

iinn  aa  ggeenneerraall  aarreeaa  ooff  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchheerr..  DDooccuummeennttss  ccaann  bbee  aass  ssiiggnniiffiiccaanntt  aass  ssppeeeecchh  iinn  ssoocciiaall  aaccttiioonn  

  

WWhhiillee  qquuaannttiittaattiivvee  mmeetthhooddss  mmeeaassuurree  aa  pphheennoommeennoonn  uussiinngg  nnuummbbeerrss  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  

ssttaattiissttiiccaall  pprroocceedduurreess  ttoo  pprroocceessss  ddaattaa  aanndd  ssuummmmaarriissee  rreessuullttss  ((CCrreesswweellll  11999944::  22;;  PPaayynnee  aanndd  

PPaayynnee  22000044::  118800)),,  qquuaalliittaattiivvee  mmeetthhooddss  aass  aann  aapppprrooaacchh  ttoo  rreesseeaarrcchh  pprroodduuccee  ddeettaaiilleedd  aanndd  nnoonn--

qquuaannttiittaattiivvee  aaccccoouunntt  ooff  ssmmaallll  ggrroouuppss  ttoo  iinntteerrpprreett  tthhee  mmeeaanniinngg  tthhaatt  ppeeooppllee  mmaakkee  ooff  tthheeiirr  lliivveess  

iinn  aa  nnaattuurraall  sseettttiinngg  ((CCrreesswweellll  11999944::  22;;  PPaayynnee  aanndd  PPaayynnee  22000044::  117755))..  QQuuaalliittaattiivvee  mmeetthhooddoollooggyy  

iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  hhooww  ppeeooppllee  oobbsseerrvvee  aanndd  ddeessccrriibbee  tthheeiirr  lliivveess..  RReesseeaarrcchheerrss  uussiinngg  tthhiiss  

aapppprrooaacchh  ttrryy  ttoo  ppoorrttrraayy  tthhee  iissssuuee  tthheeyy  aarree  ssttuuddyyiinngg  iinn  iittss  mmuullttiiffaacceetteedd  ffoorrmm  ((CCrreesswweellll  11999944;;  

LLeeeeddyy  aanndd  OOrrmmrroodd  22000011))..  IInn  lliigghhtt  ooff  tthhee  aabboovvee,,  tthhee  qquuaalliittaattiivvee  aapppprrooaacchh  wwaass  nneecceessssaarryy  ffoorr  
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tthhiiss  ssttuuddyy  wwhhiicchh  ssoouugghhtt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  ddeessccrriibbee  hhooww  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  

aapppplliieedd  bbyy  tthhee  tthhrreeee  iiddeennttiiffiieedd  oorrggaanniissaattiioonnss..  

DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  nnaattuurree  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  ssttuuddyy,,  rreesseeaarrcchh  mmeetthhooddoollooggiieess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  

qquuaannttiittaattiivvee  oonneess,,  ddoo  oofftteenn  hhaavvee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ssttuuddyy  ffiinnddiinnggss..  TThheeyy  aarree  ssoommeettiimmeess  iinntteeggrraatteedd  

ttoo  tthhee  uunnddeerrlliinniinngg  ccoonncceeppttuuaall  aanndd  tthheeoorreettiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  aass  wweellll  aass  mmaaiinn  aarrgguummeenntt  ooff  

rreesseeaarrcchh..  TThhee  mmeetthhooddoollooggyy  uusseedd  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aannyy  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ssttuuddyy  ffiinnddiinnggss..  

IItt  iiss  tthheerreeffoorree  nnoott  iinntteeggrraatteedd  iinn  tthhee  aarrgguummeenntt  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh..  

22..22  RReesseeaarrcchh  DDeessiiggnn  

TThhee  ssttuuddyy  uusseedd  aa  mmuullttiippllee  ccaassee  ssttuuddyy  ddeessiiggnn..  AA  ccaassee  ssttuuddyy  iiss  aann  oobbjjeecctt  oorr  uunniitt  ooff  aannaallyyssiiss  

aabboouutt  wwhhiicchh  rreesseeaarrcchheerrss  ccoolllleecctt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  iiddeeooggrraapphhiicc  aass  wweellll  aass  nnoommootthheettiicc  

eexxppllaannaattiioonnss  ooff  pphheennoommeennaa  ((BBaabbbbiiee  22000088;;  RRoobbssoonn,,  22000022;;  PPaattttoonn  22000022))..  TThhiiss  uunniitt  mmaayy  bbee  aann  

iinnddiivviidduuaall,,  oorrggaanniissaattiioonn,,  ppllaaccee,,  ddeecciissiioonn,,  eevveenntt  oorr  eevveenn  ttiimmee  ppeerriioodd  ((ddeeVVaauuss  22000011))..  AAss  tthhee  

aabboovvee  sscchhoollaarrss  aarrgguuee,,  ccaassee  ssttuuddyy  ddeessiiggnnss  aarree  pprreeffeerrrreedd  iinn  qquuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  

ccoommppaattiibbiilliittyy  wwiitthh  qquuaalliittaattiivvee  mmeetthhooddss,,  ssuucchh  aass  ppaarrttiicciippaanntt  oobbsseerrvvaattiioonn  aanndd  uunn--ssttrruuccttuurreedd  

iinntteerrvviieewwiinngg..  CCaassee  wwaass  rreelleevvaanntt  ffoorr  tthhiiss  ssttuuddyy  bbeeccaauussee  sseemmii--ssttrruuccttuurreedd  iinntteerrvviieewwss  wweerree  uusseedd  

ttoo  ccoolllleecctt  ddaattaa..    

CCaassee  ssttuuddyy  ddeessiiggnn  iiss  vviieewweedd  aass  ppaarrttiiccuullaarrllyy  hheellppffuull  iinn  tthhee  ggeenneerraattiioonn  ooff  aann  iinntteennssiivvee,,  ddeettaaiilleedd  

eexxaammiinnaattiioonn  ooff  pphheennoommeennaa  tthhrroouugghh  aann  aannaallyyssiiss  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  ccaassee,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  aa  

pprrooggrraammmmee,,  eevveenntt  oorr  aannyy  ootthheerr  uunniitt  ooff  aannaallyyssiiss  ((BBrryymmaann  22000044::  4499;;  KKuummaarr  11999966::  9999))..  TThhee  

rreesseeaarrcchheerr  ggaatthheerrss  iinn--ddeepptthh  ddaattaa  oonn  tthhee  ccaassee  ttoo  lleeaarrnn  mmoorree  aabboouutt  iitt  ((BBrryymmaann  22000044::  2266;;  

CCrreesswweellll  11999944::  1122;;  LLeeeeddyy  aanndd  OOrrmmrroodd  22000011::  111144;;  PPiicckkaarrdd  22000077::  8866))..  FFoorr  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  aa  

mmuullttiippllee  ccaassee  ssttuuddyy  ddeessiiggnn  ((LLeeeeddyy  aanndd  OOrrmmrroodd  22000011::  111144,,  WWiilllliigg  22000011::  7744,,  YYiinn  22000044::  5599,,  

YYiinn  22000033::  55))  wwaass  aapppplliiccaabbllee  aass  II  ssoouugghhtt  ttoo  ddeessccrriibbee  aanndd  eexxppllaaiinn  hhooww  ddiiffffeerreenntt  oorrggaanniissaattiioonnss  

tthhaatt  uussee  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aapppprrooaacchheess  aappppllyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  eexxeeccuuttiinngg  ssoocciiaall  

cchhaannggee  pprrooggrraammmmeess..  TThhrreeee  oorrggaanniissaattiioonnss  wweerree  cchhoosseenn  iinn  oorrddeerr  ttoo  ggeenneerraattee  mmoorree  rroobbuusstt  

eevviiddeennccee  tthhaann  oonnllyy  oonnee  oorrggaanniissaattiioonn..  MMuullttiippllee  ccaassee  ssttuuddyy  aapppprrooaacchh,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  YYiinn  ((11999944))  

pprroovviiddeess  aa  bbaassiiss  ffoorr  ssoommee  ggeenneerraalliissaattiioonn..  

TThhee  ccaassee  ssttuuddyy  oorrggaanniissaattiioonnss  wweerree  eexxaammiinneedd  iinn  lliigghhtt  ooff  hhooww,,  iiff  eevveerr,,  tthheeyy  iinntteeggrraattee  ddiiffffeerreenntt  

ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthheeiirr  pprrooggrraammmmeess..  IItt  ssoouugghhtt  ttoo  ffiinndd  oouutt  iiff  tthheerree  wweerree  

aannyy  gguuiiddiinngg  iinnssttrruummeennttss  oorr  tthheeoorriieess  aass  wweellll  aass  wwhhaatt,,  iiff  tthheerree  wweerree  aannyy,,  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  tthheeyy  

eennccoouunntteerr  iinn  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  pprroocceessss..  IInn  eesssseennccee,,  tthhee  ssttuuddyy  ssoouugghhtt  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  pprroocceessss  iinn  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthheessee  
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oorrggaanniissaattiioonnss..  TThhee  uunnddeerrllyyiinngg  oobbjjeeccttiivvee  wwaass  ttoo  ffiinndd  oouutt  iiff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ccaann  bbee  uusseedd  

ttoo  ddeessccrriibbee  ppaarrttiicciippaattiioonn  oorr  iiff  iittss  nnoorrmmaattiivvee  aassppeeccttss  aarree  vvaalliidd  ffoorr  tthhee  pprroocceessss..    

TThhee  jjuuxxttaappoossiittiioonn  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  aanndd  aa  mmuullttiippllee  ccaassee  ssttuuddyy  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  iiss  

hhoowweevveerr  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  uussuuaall  uussee  ooff  tthheeoorryy  iinn  aa  ccaassee  ssttuuddyy  wwhhiicchh  WWiilllliigg  ((22000011::  7766))  ppoossiittss  

aass  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ttwwoo  rroolleess,,  nnaammeellyy::  tthhaatt  ooff  tteessttiinngg  aann  eexxiissttiinngg  tthheeoorryy  aanndd//oorr  aass  aa  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  

ffoorr  tthhee  ggeenneerraattiioonn  ooff  aa  nneeww  tthheeoorryy..    IInnsstteeaadd,,  iitt  wwaass  uusseedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  wwhhaatt  ddee  VVaauuss  ((22000011))  

aanndd  BBaabbbbiiee  ((22000088))  rreeffeerr  ttoo  aass  aann  iinnssttrruummeennttaall  ccaassee  ssttuuddyy wwhhiicchh  iiss  aann  oobbjjeecctt  oorr  uunniitt  ooff  aannaallyyssiiss  

aabboouutt  wwhhiicchh  rreesseeaarrcchheerrss  ccoolllleecctt  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  sseeeekk  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aass  aa  wwhhoollee..  TThhee  uunniitt  mmiigghhtt  

bbee  aann  iinnddiivviidduuaall,,  oorrggaanniissaattiioonn,,  ppllaaccee,,  ddeecciissiioonn,,  eevveenntt  oorr  eevveenn  ttiimmee  ppeerriioodd  ((ddee  VVaauuss  22000011::222200))..      

22..33  CCaassee  ssttuuddyy  OOrrggaanniissaattiioonnss  

TThhee  tthhrreeee  ccaassee  ssttuuddyy  oorrggaanniissaattiioonnss  lliisstteedd  bbeellooww  aarree  ddiissttiinncctt  iinn  tthheeiirr  ooppeerraattiioonnss,,  ssccooppee  aanndd  

pprrooggrraammmmeess,,  bbuutt  rreellaatteedd  iinn  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  wwaayyss..  FFiirrssttllyy,,  tthheeyy  aallll  ccllaaiimm  ttoo  bbee  uussiinngg  oonnee  oorr  mmoorree  

ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchheess  ttoo  iinnfflluueennccee  ssoocciiaall  cchhaannggee  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccoommmmuunniittiieess..  

SSeeccoonnddllyy,,  tthheeyy  aarree  ppaarrttnneerrss  ttoo  JJoohhnn’’ss  HHooppkkiinnss  HHeeaalltthh  EEdduuccaattiioonn  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  aann  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennccyy  sseeeekkiinngg  ttoo  pprroommoottee  hheeaalltthh  tthhrroouugghh  ppaarrttiicciippaattoorryy  

mmeetthhooddoollooggiieess..  TThheeyy  aarree  aallssoo  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  CCeennttrree  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  MMeeddiiaa  aanndd  SSoocciieettyy  aatt  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall..  TThheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  aarree::  

22..33..11  OOnneeVVooiiccee  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((OOVVSSAA))  

OOVVSSAA  iiss  aa  yyoouutthh  ddeevveellooppmmeenntt  oorrggaanniissaattiioonn  tthhaatt  iinnvvoollvveess  sscchhooooll--ggooiinngg  tteeeennaaggeerrss  iinn  

aaddddrreessssiinngg  iissssuueess  rreellaattiinngg  ttoo  HHIIVV//AAIIDDSS,,  hhuummaann  rriigghhttss,,  ggeennddeerr  aanndd  lliiffee  sskkiillllss..  IItt  rruunnss  aa  

SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee  ((SSPP))  iinn  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  ddiissccuussssiinngg  tthheessee  iissssuueess  wwiitthh  ggrraaddee  88  ppuuppiillss..  

TThhee  oorrggaanniissaattiioonn  iiss  bbaasseedd  iinn  DDuurrbbaann  aanndd  ccuurrrreennttllyy  iimmpplleemmeennttss  tthhee  SSPP  iinn  7744  sscchhoooollss  aaccrroossss  

KKwwaaZZuulluu--NNaattaall,,  EEaasstteerrnn  aanndd  WWeesstteerrnn  CCaappee  pprroovviinncceess66..  TThheerree  iiss  lliittttllee  ppuubblliisshheedd  lliitteerraattuurree  

wwrriitttteenn  oonn  OOVVSSAA..  OOvveerr  aanndd  aabboovvee  tthhee  lliitteerraattuurree  pprroodduucceedd  bbyy  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  

aannnnuuaall  aanndd  ootthheerr  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrttss  ppoosstteedd  oonn  iittss  wweebbssiittee,,  rreelleevvaanntt  wwoorrkkss  oonn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  

iinncclluuddee  aa  bbooookk  cchhaapptteerr,,  LLuubboommbboo  ((22001111));;  aanndd  aann  uunnppuubblliisshheedd  ssttuuddyy  LLuubboommbboo,,  AAddeebbaayyoo  aanndd  

MMkkhhiizzee  ((22001100))..  TThhee  ffoorrmmeerr  uusseess  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  aass  aa  ccaassee  ssttuuddyy  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  iimmppaacctt  wwhhiicchh  

ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  hhaass  oonn  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ccoommmmuunniittiieess  wwhhiillee  tthhee  llaatttteerr  eexxaammiinneess  hhooww  

tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  aapppplliieess  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  iittss  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee..  TThhee  pprreesseenntt  ffooccuuss  oonn  OOVVSSAA  

bbuuiillddss  oonn  LLuubboommbboo  ((22001111))..    

                                                
66  SSeeee  OOVVSSAA  wweebbssiittee  ////oovvssaa..oorrgg..zzaa  
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22..33..22  TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  ((TTVVTT))  

TTVVTT  iiss  aa  cceennttrree  ffoorr  hheeaalltthh  pprroommoottiioonn  eennvviissiioonneedd  ttoo  hhaavvee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  wwhhiicchh  ppeeooppllee  ttaakkee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  iimmpprroovviinngg  tthheeiirr  oowwnn  hheeaalltthh  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  wwiitthhiinn  aa  ddeemmooccrraattiicc  ssoocciieettyy..  

TTVVTT  ssuuppppoorrttss  rruurraall  ccoommmmuunniittiieess  iinn  cceerrttaaiinn  pprroovviinncceess  aaccrroossss  SSoouutthh  AAffrriiccaa  tthhrroouugghh  aa  wwiiddee  

rraannggee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  ddeessiiggnneedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  hheeaalltthh,,  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee,,  aanndd  sseellff--

rreelliiaannccee  ooff  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aass  aa  wwhhoollee  ((RRoossssiitteerr,,  TTwwaallaa  aanndd  SSeebbaassttiiaann  ((22001111::  

66))..  IInn  ssttrriivviinngg  ttoowwaarrddss  tthhiiss  vviissiioonn,,  TTVVTT  iinntteeggrraatteess  wwiitthh  ppeeooppllee  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  iinniittiiaattee  aanndd  

ssuussttaaiinn  tthheeiirr  oowwnn  ddeevveellooppmmeennttaall  cchhaannggee  pprroocceesssseess77..      

SSttuuddiieess  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  oonn  TTVVTT  ppaarrttiiccuullaarrllyy  oonn  oonnee  ooff  iittss  pprrooggrraammmmeess,,  tthhee  OOrrpphhaannss  aanndd  

VVuullnneerraabbllee  CChhiillddrreenn  ((OOVVCC))  pprroojjeecctt..  NNoottaabbllee  ssttuuddiieess  iinncclluuddee  oonnee  bbyy  HHoorriizzoonnss  PPrroojjeecctt  aanndd  

KKhhuulliissaa  MMaannaaggeemmeenntt  SSeerrvviicceess,,88  ““AA  CCaassee  SSttuuddyy::  TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  OOVVCC  PPrroojjeecctt””  ((RRoossssiitteerr,,  

TTwwaallaa  aanndd  SSeebbaassttiiaann  22001111))..  TThhee  ssttuuddyy  aarrttiiccuullaatteess  tthhee  ((OOVVCC))  pprroojjeecctt  iinn  lliigghhtt  ooff  iittss  ddeessccrriippttiioonn,,  

iinnnnoovvaattiioonnss,,  aanndd  lleessssoonnss  tthhaatt  ccaann  bbee  sshhaarreedd  wwiitthh  ootthheerr  OOVVCC  iinniittiiaattiivveess..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  wwaass  ttoo  

ddooccuummeenntt  wwhhaatt  ccoouulldd  bbee  ddoonnee  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  wweellll--bbeeiinngg  ooff  cchhiillddrreenn  aaffffeecctteedd  bbyy  HHIIVV  aanndd  

AAIIDDSS..  ““WWiitthh  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ccoosstt  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  iinntteerrvveennttiioonnss,,  ddoonnoorrss,,  

ppoolliiccyy--mmaakkeerrss,,  aanndd  pprrooggrraammmmee  mmaannaaggeerrss  ccaann  mmaakkee  bbeetttteerr  iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

aallllooccaattiioonn  ooff  ssccaarrccee  rreessoouurrcceess  ffoorr  OOVVCC””  ((RRoossssiitteerr,,  TTwwaallaa  aanndd  SSeebbaassttiiaann  ((22001111::  66))..    

TThhee  ootthheerr  nnoottaabbllee  aanndd  ppuubblliisshheedd  ssttuuddyy  iiss  tthhaatt  bbyy  DDiiggbbyy  aanndd  SSwweeeett  ((22001111))  wwhhiicchh  uusseess  TTVVTT  aass  

aa  ccaassee  ssttuuddyy  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  nnuuttrriittiioonn--bbaasseedd  hheeaalltthh  ccaarree  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  tthhrroouugghh  

ssoocciiaall  mmeeddiicciinnee  aanndd  mmeeddiiccaall  pplluurraalliissmm..  TThhee  oorrggaanniissaattiioonn  hhaass,,  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss,,  ppuubblliisshheedd  

aannnnuuaall  aanndd  ootthheerr  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrttss  oonn  iittss  wweebbssiittee  ((ccff..  nnoottee  77))..    

22..33..33  DDrraammaa  ffoorr  AAIIDDSS  EEdduuccaattiioonn  ((DDrraammAAiiddEE))  

WWiitthh  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  oonn  AAIIDDSS  eedduuccaattiioonn  aanndd  ppssyycchhoossoocciiaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhoossee  aaffffeecctteedd  bbyy  

tthhee  ppaannddeemmiicc,,  DDrraammAAiiddEE  pprroommootteess  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthheeiirr  oowwnn  ddeevveellooppmmeenntt..  

IItt  uusseess  aarrttss  aanndd  aa  rraannggee  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  mmeetthhooddoollooggiieess  ttoo  ffaacciilliittaattee  ccrriittiiccaall  aawwaarreenneessss  aanndd  

sskkiillllss  ddeevveellooppmmeenntt  aammoonngg  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  oorrggaanniissaattiioonnss  ((CCBBOOss)),,  

ffaaiitthh--bbaasseedd  oorrggaanniissaattiioonnss  ((FFBBOOss))  aanndd  ootthheerr  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  ““bbuuiilldd  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  

ttoowwaarrddss  aann  eedduuccaattiioonn  tthhaatt  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  hheeaalltthh  aanndd  wweellllbbeeiinngg  ooff  eevveerryyoonnee””99..  TThhee  

oorrggaanniissaattiioonn  ooppeerraatteess  aass  aa  uunniitt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  ZZuulluullaanndd  aanndd  aallssoo  aass  aann  aaffffiilliiaattee  

ttoo  TThhee  CCeennttrree  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  MMeeddiiaa  aanndd  SSoocciieettyy  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall..  

                                                
77  SSeeee  TTVVTT  wweebbssiittee::  ////tthheevvaalllleeyyttrruusstt..oorrgg..zzaa  
88  hhttttpp::////wwwwww..aaiiddssttaarr--oonnee..ccoomm//pprroommiissiinngg__pprraaccttiicceess__ddaattaabbaassee//gg33ppss//vvaalllleeyy__ttrruusstt__yyoouutthh__ccaarreeggiivveerr__pprrooggrraamm  
99  SSeeee  DDrraammAAiiddEE  wweebbssiittee::  ////ddrraammaaiiddee..ccoo..zzaa  
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UUnnlliikkee  tthhee  aabboovvee  ttwwoo  oorrggaanniissaattiioonnss,,  tthheerree  iiss  eexxtteennssiivvee  ppuubblliisshheedd  aanndd  uunnppuubblliisshheedd  rreesseeaarrcchh  

tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  oonn  DDaammAAiiddEE..  IInnddeeppeennddeenntt  eevvaalluuaattoorrss  hhaavvee  pprroovviiddeedd  eevvaalluuaattiioonnss  ooff  

tthhee  vvaarriioouuss  DDrraammAAiiddEE  pprrooggrraammmmeess  aanndd  ssttuuddeennttss  hhaavvee  wwrriitttteenn  ddiisssseerrttaattiioonnss  aanndd  tthheesseess  oonn  tthhee  

pprroojjeeccttss  ((ccff..  BBoouurrggaauulltt  22000033;;  BBootthhaa  22000099,,  22000033;;  BBootthhaa  aanndd  DDuurrddeenn  22000044;;  DDaallrryymmppllee  22000044,,  

22000066aa,,  22000066bb;;  GGuummeeddee  aanndd  DDaallrryymmppllee  22000066;;  NNdduuhhuurraa  22000044))..  AAllll  tthheessee  aanndd  ootthheerr  ssttuuddiieess  oonn  

DDrraammAAiiddEE  eexxpplloorree  tthhee  aapppprrooaacchheess  tthhaatt  DDrraammAAiiddEE  hhaass  uusseedd  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  

mmeessssaaggeess  aaiimmeedd  aatt  rreedduucciinngg  tthhee  rriisskk  ooff  HHIIVV  iinnffeeccttiioonn  aammoonnggsstt  yyoouunngg  ppeeooppllee,,  aanndd  ttoo  sseennssiittiissee  

tthheemm  ttoo  iissssuueess  ooff  ggeennddeerr,,  ccuullttuurree  aanndd  ttrraaddiittiioonn  tthhrroouugghh  ssppeecciiffiicc  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss..  

PPrreevviioouuss  ssttuuddiieess  oonn  aallll  tthhee  aabboovvee  oorrggaanniissaattiioonnss  hhaavvee  iimmmmeennsseellyy  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  oouurr  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  hhaavvee  tteennddeedd  ttoo  ffooccuuss  oonn  ssppeecciiffiicc  

pprrooggrraammmmeess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthheessee  iinn--ddeepptthh  rreevviieewwss  ffoorr  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  mmiinniimmaall,,  

aass  tthheeiirr  ffooccuuss  iiss  nnoott  oonn  DDrraammAAiiddEE’’ss  iinnddiivviidduuaall  aaffffiilliiaattee  pprroojjeeccttss  bbuutt  rraatthheerr  oonn  ssttaakkeehhoollddeerr  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aallll  tthhee  pprroojjeeccttss..  IItt  ggiivveess  ssaalliieennccee  ttoo  tthhee  ggeenneerraall  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  

aapppprrooaacchh  rraatthheerr  tthhaann  ttoo  aannyy  ssppeecciiffiicc  iinnddiivviidduuaall  pprroojjeecctt..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  ssttuuddyy  sseeeekkss  ttoo  

iinnttrroodduuccee  aa  tthheeoorryy  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  aa  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  pprroobblleemmss  cchhaarraacctteerriissiinngg  iittss  aapppplliiccaattiioonn  

iinn  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess..                

22..44  DDaattaa  CCoolllleeccttiioonn  MMeetthhooddss  

IInn--ddeepptthh  iinntteerrvviieewwss  aanndd  ddooccuummeenntt  ssttuuddyy  wweerree  aapppplliieedd  aass  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  ttoooollss..  IInntteerrvviieewwss  aarree  

ddeeffiinneedd  aass  vveerrbbaall  oorr  ffaaccee--ttoo--ffaaccee  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  aanndd  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo  

ssoolliicciitt  ssppeecciiffiicc  rreesseeaarrcchh  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  ssttuuddyy  uusseedd  ttwwoo  ffoorrmmss,,  nnaammeellyy  ffaaccee--ttoo--ffaaccee  aanndd  

eemmaaiill  iinntteerrvviieewwss..  

CCoommppaarreedd  ttoo  ootthheerr  ddaattaa  ccoolllleeccttiinngg  iinnssttrruummeennttss  ssuucchh  aass  qquueessttiioonnnnaaiirreess,,  iinntteerrvviieewwss  aarree  

nnoorrmmaallllyy  fflleexxiibbllee,,  iitteerraattiivvee  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  ((BBaabbbbiiee  22000088;;  OO’’LLeeaarryy  22000044;;  RRoobbssoonn  22000022;;  

PPaattttoonn  22000022))..  IInntteerrvviieewwss  pprroovviiddee  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  wwiitthh  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  pprroobbee  aanndd  aasskk  ffoollllooww--

uupp  qquueessttiioonnss..    

TToo  ttaakkee  tthhiiss  aaddvvaannttaaggee,,  qquuaalliittaattiivvee  oorr  sseemmii--ssttrruuccttuurreedd  iinntteerrvviieewwss  wweerree  uusseedd..  AA  qquuaalliittaattiivvee  

iinntteerrvviieeww  ccoonnssiissttss  ooff  ooppeenn--eennddeedd  qquueessttiioonnss  iinn  wwhhiicchh  bbootthh  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  aanndd  tthhee  rreessppoonnddeennttss  

eennjjooyy  aa  ggrreeaatt  lleevveell  ooff  fflleexxiibbiilliittyy  aanndd  ffrreeeeddoomm..  TThhee  ccoonntteenntt,,  sseeqquueennccee,,  aanndd  wwoorrddiinngg  ooff  tthhee  

qquueessttiioonnss  ((ffoorrmmuullaatteedd  aarroouunndd  tthhee  rreesseeaarrcchh  oobbjjeeccttiivvee))  aarree  eennttiirreellyy  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhee  

iinntteerrvviieewweerr  ((CCoohheenn,,  MMaanniioonn  aanndd  MMoorrrriissoonn  22000000::  227733;;  LLeeeeddyy  aanndd  OOrrmmrroodd  22000055::  114466;;  RRoobbssoonn  

22000022::  227700))..  QQuuaalliittaattiivvee  iinntteerrvviieewwss  aallllooww  ffoorr  aa  nnaattuurraall  ccoonnvveerrssaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  iinntteerrvviieewweerr  

aanndd  tthhee  iinntteerrvviieewweeee  ttoo  ddeevveelloopp  iinn  aa  ggeenneerraall  aarreeaa  ooff  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchheerr..  
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TThhee  iinntteerrvviieeww  pprroocceessss  iinnvvoollvveedd  ccoolllleeccttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  ppaarrttiicciippaattoorryy  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprroojjeeccttss  bbyy  tthhee  tthhrreeee  oorrggaanniissaattiioonnss..  IInn--ddeepptthh  rreeccoorrddeedd  iinnddiivviidduuaall  oonnee--oonn--oonnee  

iinntteerrvviieewwss,,  aass  wweellll  aass  ee--mmaaiill  iinntteerrvviieewwss,,  wweerree  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  ssttrraatteeggiicc  ssttaaffff  iinn  tthheessee  

oorrggaanniissaattiioonnss,,  nnaammeellyy::  EExxeeccuuttiivvee  ssttaaffff  ((DDiirreeccttoorrss)),,  PPrrooggrraammmmee  MMaannaaggeerrss//OOffffiicceerrss  aass  wweellll  aass  

EEvvaalluuaattiioonn  OOffffiicceerrss  ooff  aallll  tthhee  tthhrreeee  oorrggaanniissaattiioonnss..  II  aallssoo  mmaannaaggeedd  ttoo  iinntteerrvviieeww  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

ooff  EEdduuccaattiioonn’’ss  rreepprreesseennttaattiivvee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ggeett  ffuurrtthheerr  rreefflleeccttiioonnss  ffrroomm  aa  ssttaakkeehhoollddeerr  

ppeerrssppeeccttiivvee..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  iiss  aa  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerr  ooff  tthhee  tthhrreeee  ccaassee  ssttuuddyy  

oorrggaanniissaattiioonnss..  

HHoowweevveerr,,  II  ffaaiilleedd1100  ttoo  ccoonndduucctt  iinntteerrvviieewwss  wwiitthh  aa  ddoonnoorr  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  

HHeeaalltthh  EEdduuccaattiioonn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((JJHHHHEESSAA))  aass  wweellll  aass  aa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  rreepprreesseennttaattiivvee..  

TThheessee  aarree  aallssoo  ootthheerr  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  ooff  tthhee  ccaassee  ssttuuddyy  oorrggaanniissaattiioonnss..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

HHeeaalltthh  iiss  aa  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerr  ooff  tthhee  tthhrreeee  oorrggaanniissaattiioonnss  bbeeccaauussee  mmoosstt  ooff  tthheeiirr  pprroojjeeccttss  ddeeaall  wwiitthh  

hheeaalltthh  iissssuueess..  JJHHHHEESSAA  iiss  aa  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerr  bbeeccaauussee  iitt  iiss  tthhee  mmaaiinn  ffuunnddeerr  ooff  aallll  tthhee  tthhrreeee  

oorrggaanniissaattiioonnss  eexxaammiinneedd  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy..    

GGeenneerraallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  tthheerree  mmaayy  bbee  aann  iissssuuee  ooff  ppoowweerr  iimmbbaallaanncceess  bbeettwweeeenn  ddoonnoorrss,,  

ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  ooff  wwhhiicchh  ddoonnoorrss  hhaavvee  bbeeeenn  aaccccuusseedd  ooff  uussiinngg  tthheeiirr  

ffiinnaanncciiaall  mmuusscclleess  ttoo  iinnddiissccrriimmiinnaatteellyy  aaddvvaannccee  tthheeiirr  iinntteerreessttss  wwhhiicchh  mmaayy  nnoott  nneecceessssaarriillyy  bbee  iinn  

tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittiieess..  FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  aann  iinntteerrvviieeww  wwiitthh  aa  ddoonnoorr  rreepprreesseennttaattiivvee  

ccoouulldd  hhaavvee  pprroovviiddeedd  aa  ddoonnoorr  ppeerrssppeeccttiivvee  iinnttoo  tthhee  ppoowweerr  rreellaattiioonnss  ddeebbaattee  tthhaatt  iiss  cceennttrraall  iinn  tthhiiss  

ssttuuddyy..  TThhiiss  aassppeecctt  iiss  eexxaammiinneedd  iinn  cchhaapptteerrss  44,,  55,,  aanndd  66..      

AAlltthhoouugghh  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  iinnssiigghhtt  ffrroomm  tthheessee  ttwwoo  ssttaakkeehhoollddeerrss  ccoouulldd  hhaavvee  aaddddeedd  ssoommee  

rriicchhnneessss  ttoo  tthhee  ffiinnddiinnggss  aanndd  aannaallyyssiiss  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy,,  tthhee  rreesseeaarrcchheerr’’ss  ffaaiilluurree  ttoo  hhaavvee  iinntteerrvviieewweedd  

tthheemm  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  mmeeaann  tthhaatt  tthhiiss  iiss  aa  ccoommpprroommiisseedd  rreessuulltt..  AAlltthhoouugghh  tthhiiss  mmaayy  bbee  

ttrruuee  ttoo  aa  cceerrttaaiinn  eexxtteenntt,,  tthhee  rreesseeaarrcchheerr,,  bbyy  uussiinngg  eevviiddeennccee  iinn  tthhee  ssttuuddiieedd  ddooccuummeennttss  aanndd  

eevvaalluuaattiinngg  wwhhaatt  ootthheerr  ppaarrttiicciippaannttss  ssaaiidd  ooff  tthhee  ddoonnoorr,,  mmaannaaggeedd  ttoo  ddrraaww  ssiiggnniiffiiccaannccee  iinnssiigghhtt  

iinnttoo  tthhee  ddoonnoorr’’ss  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  tthhrreeee  oorrggaanniissaattiioonnss..    

AAllll  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ssttuuddyy  wweerree  ppuurrppoossiivveellyy  sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  oonn  tthhee  aassssuummppttiioonn  

tthhaatt  tthheeyy  ppoosssseesssseedd  tthhee  rreeqquuiirreedd  kknnoowwlleeddggee..  TThhee  aassssuummppttiioonn  wwaass  bbaasseedd  oonn  ppoossiittiioonnss  ooff  tthhee  

ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  oorrggaanniissaattiioonnss..  SSttuuddiieedd  lliitteerraattuurree  iinncclluuddeedd  rreeppoorrttss,,  bbrroocchhuurreess,,  

ssttrraatteeggiicc  ppllaannss  aanndd  ootthheerr  ddooccuummeennttss  pprroodduucceedd  bbyy  tthhee  rreessppeeccttiivvee  oorrggaanniizzaattiioonnss..  TThheeiirr  wweebbssiitteess  

                                                
1100  MMyy  eeffffoorrttss  ttoo  aarrrraannggee  aa  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  wweerree  ffrruuiittlleessss  ddeessppiittee  mmyy  
rreeppeeaatteedd  eemmaaiillss  rreeqquueessttiinngg  ttoo  mmeeeett  tthheemm..  EEmmaaiill  iinntteerrvviieewwss  wweerree  nnoott  rreepplliieedd  ttoo  eeiitthheerr..  
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wweerree  aallssoo  ffoouunndd  uusseeffuull..  TThheemmaattiicc  aannaallyyssiiss  wwaass  uusseedd  ttoo  eexxttrraacctt  rreeqquuiirreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  

tthheessee  ddooccuummeennttss..  

RReefflleeccttiioonnss  ffrroomm  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  oobbttaaiinneedd  ddooccuummeennttss  aarree  uusseedd  ttoo  ddiissccuussss  wwhheetthheerr  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  aaccccuurraatteellyy  ddeessccrriibbeess  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroocceessss  aanndd  iiff  iittss  nnoorrmmaattiivvee  aassppeeccttss  

ccaann  bbee  ooppeerraattiioonnaalliisseedd  aass  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt..    

TThhee  iinntteerrvviieeww  pprroocceessss  ffoolllloowweedd  KKvvaallee’’ss  sseevveenn  ssttaaggeess  lliisstteedd  bbyy  BBaabbbbiiee  ((11999988::  333366))  aass  

tthheemmaattiissiinngg,,  ddeessiiggnniinngg,,  iinntteerrvviieewwiinngg,,  ttrraannssccrriibbiinngg,,  aannaallyyzziinngg,,  vveerriiffyyiinngg  aanndd  rreeppoorrttiinngg..  TThhee  

ffiirrsstt  ssttaaggee  eessttaabblliisshheedd  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  iinntteerrvviieeww  aanndd  iimmppoorrttaanntt  ccoonncceeppttss  ttoo  bbee  eexxpplloorreedd  aanndd  

oouuttlliinneedd  bbrrooaaddeerr  qquueessttiioonnss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aann  iinntteerrvviieeww  gguuiiddee  ((AAppppeennddiixx  CC))..  TThhee  ddeessiiggnniinngg  

ssttaaggee  iinnvvoollvveedd  llaayyiinngg  oouutt  ooff  tthhee  pprroocceessss  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  iinntteerrvviieeww  wwoouulldd  bbee  eexxeeccuutteedd,,  iinn  

ccooggnniizzaannccee  ooff  aallll  eetthhiiccaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iinnffoorrmmeedd  ccoonnsseenntt  ((AAppppeennddiixx  BB))  wwaass  

ssoouugghhtt  ffrroomm  aallll  tthhoossee  wwhhoo  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  iinntteerrvviieewwss..  AAfftteerr  iinntteerrvviieewwiinngg,,  tthhee  rreeccoorrddeedd  

iinntteerrvviieewwss  wweerree  ttrraannssccrriibbeedd  ((AAppppeennddiicceess  DD  ––  NN)),,  pprreesseenntteedd  iinn  cchhaapptteerr  ffiivvee  aanndd  aannaallyysseedd  iinn  

cchhaapptteerr  ssiixx..  

22..55  DDaattaa  PPrreesseennttaattiioonn  aanndd  AAnnaallyyssiiss  

TTeexxtt,,  ttaabblleess  aanndd  ffiigguurreess  aarree  uusseedd  ttoo  pprreesseenntt  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  ggrroouunndd..  

TThhee  ddaattaa  iiss  aannaallyysseedd  iinn  tthhee  ttrraaddiittiioonn  ooff  qquuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  ((PPaattttoonn  22000022))  wwhhiicchh  aalllloowwss  ffoorr  

rreeaarrrraannggiinngg  iitt  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  iiddeennttiiffiieedd  ppaatttteerrnnss  aanndd  tthheemmeess..  TThhiiss  mmeetthhoodd  aalllloowweedd  ffoorr  tthhee  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ccoommmmoonnaalliittiieess  aanndd  vvaarriiaattiioonnss  aaccrroossss  oorrggaanniissaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn  

iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  pprroojjeeccttss..  TThhee  iiddeennttiiffiieedd  ccoommmmoonn  aanndd  vvaarriiaabbllee  ppaatttteerrnnss  aarree  

tthheenn  vviieewweedd  ((ddeessccrriibbeedd  aanndd  iinntteerrpprreetteedd))  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  nnoorrmmaattiivvee  aanndd  ddeessccrriippttiivvee  aassppeeccttss  ooff  

tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  lleennsseess  iinn  oorrddeerr  ttoo  aasssseessss  iittss  nnoorrmmaattiivvee  vvaalliiddiittyy  aanndd  ddeessccrriippttiivvee  

aaccccuurraaccyy  iinn  tthhee  ccoonncceeppttuuaalliissaattiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..    

IInn  tthheessee  ffiirrsstt  ttwwoo  cchhaapptteerrss,,  II  hhaavvee  sseett  oouutt      tthhee  oovveerraallll  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  aanndd  oouuttlliinneedd  tthhee  

mmeetthhooddoollooggiiccaall  aapppprrooaacchh  aanndd  mmeetthhooddss  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  ssttuuddyy  wwaass  eexxeeccuutteedd..  II  hhaavvee  ppooiinntteedd  

oouutt  tthhee  uunnaacckknnoowwlleeddggeedd  iinntteerrffaaccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  

ccoonncceepptt..  TThhee  nneexxtt  cchhaapptteerr  sseettss  ooffff  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeevveellooppmmeenntt..  
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CChhaapptteerr  TThhrreeee::  PPaarrttiicciippaattoorryy  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  SSoocciiaall  CChhaannggee  

  
33..11  TThhee  CCoonncceepptt  ooff  PPaarrttiicciippaattiioonn  

TThheerree  iiss  nnoo  oonnee  aaggrreeeedd  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  aanndd  sscchhoollaarrss  aaggrreeee  tthhaatt  iittss  ppoorrttrraayyaall,,  bbootthh  

iinn  ccoonncceepptt  aanndd  pprraaccttiiccee  iiss  ccoommpplleexx..  FFoorr  DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  ((11999999::  117777)),,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  bbootthh  

vvaagguuee  aanndd  ssttaattiicc..    

AAtt  bbeesstt,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  aa  vvaagguuee  ccoonncceepptt  tthhaatt  oonnee  ccaann  ppllaaccee  oonn  aa  ccoonnttiinnuuuumm  ooff  hhiigghheerr  

aanndd  lloowweerr  iinntteennssiittiieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  mmoommeennttss  iinn  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccyyccllee::  ppllaannnniinngg,,  

pprroodduucciinngg,,  ccoonnssuummiinngg,,  eevvaalluuaattiinngg..  AAtt  wwoorrsstt,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  aa  ffiixxeedd  nnoottiioonn  tthhaatt  ccaann  bbee  

ttuurrnneedd  ooffff  aanndd  oonn  iinn  aa  bbiinnaarryy  ffaasshhiioonn,,  ccoonnttrroolllleedd  aatt  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  aanndd  iinn  ddiiffffeerreenntt  

iinntteennssiittiieess,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttaasskk  aatt  hhaanndd..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  AAllffoonnssoo  GGuummuucciioo  ((22000011::88)),,  ““tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttiillll  

llaacckkss  aann  aaccccuurraattee  ddeeffiinniittiioonn  tthhaatt  ccoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  aa  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  nnoottiioonn””..  

TThhiiss  aasssseerrttiioonn  iiss  eecchhooeedd  bbyy  JJaaccoobbssoonn  ((22000033::  22--1111))  wwhhoo  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  rraammbblliinngg  ddeebbaattee  oovveerr  

tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  ddeeffiinniittiioonnss  aanndd  sscchhoollaarrllyy  

aarrgguummeennttss  oovveerr  wwhhaatt  rreeaallllyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss..    

IIlllluussttrraattiinngg  tthhee  aabboovvee  aasssseerrttiioonnss,,  JJaaccoobbssoonn  aanndd  SSttoorreeyy  ((22000044::  9999))  nnoottee  tthhaatt  ““ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  

ssoommeettiimmeess  ddeeffiinneedd  aass  llooccaall  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  pprrooggrraamm  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  ssoommeettiimmeess  aass  

iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  pprrooggrraammmmee  ddeessiiggnn,,  ssoommeettiimmeess  bbootthh””..  WWhhiillee  ootthheerr  ddeeffiinniittiioonnss  eemmpphhaassiizzee  tthhee  

ssoovveerreeiiggnnttyy  ooff  llooccaall  ccoonnttrrooll  aanndd  ccuullttuurraall  ssoolliiddaarriittyy  ttoo  tthhee  ppooiinntt  tthhaatt  tthhee  iiddeeaa  ooff  oouuttssiiddee  

iinnvvoollvveemmeenntt  sseeeemmss  ttoo  bbee  rruulleedd  oouutt  ((WWhhiittee,,  11999999)),,  ssoommee  aapppprrooaacchheess  aarree  rreellaattiivveellyy  ssttrraatteeggiicc  ttoo  

aann  eexxtteenntt  tthhaatt  tthhee  ssiinncceerriittyy  ooff  iinntteennttiioonnss  ttoo  ffuullllyy  iinnvvoollvvee  llooccaallss  bbeeccoommeess  qquueessttiioonnaabbllee  

((JJaaccoobbssoonn  aanndd  SSttoorreeyy  22000044::  110044;;  ccff..  DDiiaazz--BBoorrddeennaavvee  ((11999944))  aanndd  MMaattoo  ((11999999))..  SSiimmiillaarrllyy,,  

FFuugglleessaanngg  aanndd  CChhaannddlleerr  ((11998866::  6622))  ccoonntteenndd  tthhaatt  ““rreeccooggnniittiioonn  ooff  sshhaarreedd  iinntteerreessttss,,  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  aanndd  ffaacciilliittaattiinngg  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceessss  iinn  aa  sshhaarreedd  mmiilliieeuu  ooff  iinntteerreessttss,,  

ccoonnssttiittuuttee  ttrruuee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn””..  OOtthheerrss,,  hhoowweevveerr,,  eemmpphhaassiissee  ““kknnoowwlleeddggee  

sshhaarriinngg  aanndd  ccrreeaattiinngg  bbeenneeffiicciiaarryy  ccoommpprreehheennssiioonn  ooff  bbeenneeffaaccttoorr  iinntteennttiioonnaalliittiieess””  ((AAssccrroofftt  

11998877))..  

HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  tthhaatt  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  oobbjjeeccttiivvee  aanndd  mmeeaanniinngg  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  

iiss  eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  mmaarrggiinnaalliizzeedd  ccoommmmuunniittiieess..  MMaarrggiinnaalliisseedd  ppeeooppllee  ooccccuuppyy  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  

ssoocciiaall  ssttrruuccttuurree  aanndd  tthheeyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  ssaayy  iinn  iissssuueess  ddeeffiinniinngg  tthheeiirr  eexxiisstteennccee..  TThhoossee  wwhhoo  hhaavvee  
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ppoowweerr  nnoorrmmaallllyy  ddiiccttaattee  tthhiiss  ttoo  tthheemm..  FFoorr  CCrraaiigg  aanndd  MMaayyoo  ((11999955))  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  

eemmppoowweerrmmeenntt  tthheerreeffoorree  ccoonnnneeccttss  ttoo  tthhee  aassppeeccttss  ooff  sseellff--hheellpp,,  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  nneettwwoorrkkiinngg  aanndd  

eeqquuiittyy..  IItt  iiss  tthhee  ttaakkiinngg  ooff  ppoowweerr  aatt  bbootthh  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  ssoocciiaall  lleevveellss..  PPaarrttiicciippaattiioonn  iiss  aa  vviittaall  

ccoommppoonneenntt  iinn  tthhee  eemmppoowweerrmmeenntt  pprroocceessss  aass  ppeeooppllee  mmuusstt  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddeecciissiioonnss  tthhaatt  

aaffffeecctt  tthheeiirr  lliivveess..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  NNaarraayyaannaann  ((22000033)),,  aapppprrooaacchheess  aaiimmeedd  aatt  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  mmaarrggiinnaalliisseedd  aassssuummee  tthhaatt  ppaarrttiicciippaattiioonn  lleeaaddss  ttoo  eemmppoowweerrmmeenntt..  

PPaarrttiicciippaattiioonn  tthhuuss  sseeeekkss  ttoo  aaddddrreessss  ppoowweerr  iinneeqquuiittiieess  bbeettwweeeenn  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  iitt  aanndd  tthhoossee  

wwiitthhoouutt  iitt..    

TThheeoorriissiinngg  eemmppoowweerrmmeenntt,,  PPeerrkkiinnss  aanndd  ZZiimmmmeerrmmaann  ((11999955::  557700))  ppoossttuullaattee  tthhaatt  eemmppoowweerrmmeenntt  

ccoonncceerrnnss  aa  ccoonnsscciioouussllyy  ddiirreecctteedd  ““pprroocceessss  cceennttrreedd  iinn  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy,,  iinnvvoollvviinngg  mmuuttuuaall  

rreessppeecctt,,  ccrriittiiccaall  rreefflleeccttiioonn,,  ccaarriinngg,,  aanndd  ggrroouupp  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  ppeeooppllee  llaacckkiinngg  aann  

eeqquuaall  sshhaarree  ooff  vvaalluueedd  rreessoouurrcceess  ggaaiinn  ggrreeaatteerr  aacccceessss  ttoo  aanndd  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhoossee  rreessoouurrcceess””..  FFoorr  

RRaappppaappoorrtt  ((11998877)),,  eemmppoowweerrmmeenntt  ccoonncceerrnnss  ttwwoo  mmaaiinn  aassppeeccttss..  FFiirrsstt  iiss  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  

ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  tthhee  mmaarrggiinnaalliisseedd  ttoo  ddeevveelloopp  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  ttoo  ggaaiinn  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthheeiirr  

lliivveess..  SSeeccoonnddllyy,,  iitt   ccoonncceerrnnss  tthhee  ddeemmooccrraattiicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  lliiffee  ooff  tthhee  mmaarrggiinnaalliisseedd  

tthhrroouugghh  eennggaaggiinngg  pprrooffeessssiioonnaallss  nnoott  aass  aauutthhoorriittaattiivvee  eexxppeerrttss  bbuutt  aass  ccoollllaabboorraattoorrss..  

HHoowweevveerr,,  tthhee  bbiiggggeesstt  cchhaalllleennggeess  ttoo  ppaarrttiicciippaattiioonn  hhaavvee  ccoommee  wwhheerree  tthheeoorryy  mmeeeettss  pprraaccttiiccee..  

PPaarrttiicciippaattiioonn  iiss  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  dduuaalliissmmss  tthhaatt  ddiicchhoottoommiissee  iitt  aass  aa  mmeeaannss  ((pprroocceessss))  aanndd  aass  aann  

eenndd  ((oouuttccoommee))..  AAss  ssuucchh,,  iittss  aapppplliiccaattiioonn  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  hhaass  nneevveerr  bbeeeenn  uunniiffoorrmm  

aass  tthheerree  iiss  aallwwaayyss  ddiivveerrggeennccee  iinn  tthhee  wwaayy  iitt  iiss  bbeeiinngg  aapppplliieedd  bbyy  oorrggaanniissaattiioonnss  ccllaaiimmiinngg  ttoo  uussee  

iitt..  MMoosstt  ooff  ssuucchh  pprrooggrraammmmeess,,  iiff  cclloosseellyy  aannaallyysseedd,,  aarree  nnoott  tthhaatt  ppaarrttiicciippaattoorryy  ((TTuuffttee  aanndd  

MMeeffaallooppuullooss  22000099::  1177))..  

33..11..11  TThhee  DDuuaall  nnaattuurree  ooff  PPaarrttiicciippaattiioonn    

TThhee  ‘‘mmeeaannss’’  aanndd  ‘‘eennddss’’  dduuaall  nnaattuurree  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  eeppiittoommiizzeedd  iinn  FFiigguueerrooaa  eett  aall’’ss  ((22000022::  

IIIIII))  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  ““aa  vvaalluuaabbllee  eenndd  iinn  iittsseellff  aass  wweellll  aass  aa  mmeeaannss  ttoo  

bbeetttteerr  lliiffee””..  TThhee  ddeeffiinniittiioonn  rreesseemmbblleess  ttwwoo  lliinneess  ooff  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwhhiicchh  eennttaaiill  

tthhee  ddiicchhoottoommoouuss  vviieeww  tthhaatt  sscchhoollaarrss,,  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  hhaavvee  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  

tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  OOnn  tthhee  oonnee  hhaanndd;;  aaccttiioonnss,,  aaccttiivviittiieess,,  oorr  

ssttrruuccttuurreess  aarree  pprroocceesssseess  oorr  mmeeaannss  tthhaatt  eemmppoowweerr  wwhhiillee  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  oouuttccoommeess  ooff  tthheessee  

pprroocceesssseess  rreessuulltt  iinn  aa  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  eemmppoowweerreedd  ((PPeerrkkiinnss  aanndd  ZZiimmmmeerrmmaann  11999955))..  
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TThhee  aabboovvee  ddiicchhoottoommyy  iiss  aallssoo  iimmpplliieedd  wwhheenn  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  ccaatteeggoorriizzeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  

ssccaallee  aatt  wwhhiicchh  iitt  iiss  aapppplliieedd..  TTuuffttee  aanndd  MMeeffaallooppuullooss  ((22000099))  ddiissttiinngguuiisshh  tthhee  ddiicchhiittoommyy  aass  

aapppplliieedd  aatt  aa  pprroojjeecctt  lleevveell  aanndd  aass  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt..  IInnfflluueenncceedd  bbyy  UUpphhooffff’’ss  ((11998855))  lleevveellss  ooff  

ppaarrttiicciippaattiioonn  mmooddeell,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  aatt  aa  ssmmaallll  ssccaallee  pprroojjeecctt  lleevveell  ffooccuusseess  oonn  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  

tthhee  mmaarrggiinnaalliizzeedd  aatt  eeaacchh  ssttaaggee  ooff  aa  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeecctt..  TThhee  ssttaaggeess  iinncclluuddee  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg,,  

iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  aatt  bbeenneeffiitt..    

PPaarrttiicciippaattiioonn  aatt  aa  pprroojjeecctt  lleevveell  ddeeaallss  wwiitthh  iimmpprroovviinngg  lliiffee  sskkiillllss  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  iiss  

bbaasseedd  oonn  tthhee  pprriinncciippllee  tthhaatt  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  mmuusstt  bbee  oowwnneedd  bbyy  llooccaall  ppeeooppllee  ((JJaaccoobbssoonn  

aanndd  SSttoorryy  22000044,,  TTuuffttee  aanndd  MMeeffaallooppuullooss  22000099))..  VViieewweedd  ccrriittiiccaallllyy,,  tthhiiss  ttyyppoollooggyy  ooff  

ppaarrttiicciippaattiioonn  rreedduucceess  iitt  ttoo  aa  ppaarrttiiaall  lleevveell  wwhheerree  iiff  ppeeooppllee  ppaarrttiicciippaattee  aatt  aannyy  oonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

ssttaaggeess,,  tthheeyy  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  hhaavviinngg  ‘‘ppaarrttiicciippaatteedd’’  iinn  tthhee  wwhhoollee  pprroojjeecctteedd..  IInn  tthhiiss  sseennssee,,  

ppaarrttiiaall  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  eeqquuaatteedd  ttoo  rreeaall  ppaarrttiicciippaattiioonn..    HHoowweevveerr,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  aa  pprroocceessss  ooff  

wwhhiicchh,,  aass  YYoooonn  ((11999966))  aarrgguueess;;  iiff  ggeennuuiinnee,,  aalllloowwss  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aatt  aallll  lleevveellss..    

VViieewweedd  aass  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeeaallss  wwiitthh  ssoocciiaall  aanndd  ssttrruuccttuurraall  cchhaannggee..  IInnvvoollvveedd  

ccoommmmuunniittiieess  aarree  rreeccooggnniizzeedd  aass  eemmppoowweerreedd  wwhheenn  tthheeyy  aarree  mmoobbiilliizzeedd  ttoo  ““eelliimmiinnaattee  uunnjjuusstt  

hhiieerraarrcchhiieess  ooff  kknnoowwlleeddggee,,  ppoowweerr  aanndd  eeccoonnoommiicc  ddiissttrriibbuuttiioonn””  ((TTuuffttee  aanndd  MMeeffaallooppuullooss  22000099::  44;;  

ccff..  YYoooonn  11999966;;  EEssccoobbeerr  11999955;;  BBeesssseettttee  22000044,,  MMeellkkoottee  aanndd  SStteeeevveess  22000011;;  MMaannyyoonnzzoo  22000088;;  

aanndd  SSeerrvvaaeess  22000066))..  TThhiiss  ttaaxxoonnoommyy  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddrraawwss  oonn  SShheerrrryy  AArrnnsstteeiinn’’ss  ((11996699))  LLaaddddeerr  

ooff  CCiittiizzeenn  PPaarrttiicciippaattiioonn  mmooddeell  wwhhiicchh  ccoonnssiiddeerrss  cciittiizzeenn  ppoowweerr  aass  tthhee  uullttiimmaattee  ppuurrppoossee  ooff  

ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  ooppppoosseedd  ttoo  ttookkeenniissmm  wwhheerree  ppeeooppllee  aarree  jjuusstt  iinnffoorrmmeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ppllaaccaattee  tthheemm..  

DDrraawwiinngg  ffrroomm  tthhee  DDaagg  HHaammmmaarrsskkjjöölldd  rreeppoorrtt  ““WWhhaatt  NNooww??””  pprreeppaarreedd  oonn  tthhee  SSeevveenntthh  SSppeecciiaall  

SSeessssiioonn  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss’’  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy,,  SSeerrvvaaeess  ((11999911::  6666))  lliissttss  ffiivvee  mmaaiinn  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  tthhaatt  ppoorrttrraayy  iitt  aass  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  rraatthheerr  tthhaann  aa  ccoommmmuunniittyy  

pprroojjeecctt..  TThheessee  aarree    

ii))  AAccttiioonn  bbaasseedd  oonn  nneeeeddss,,  iinncclluuddiinngg  nnoonnmmaatteerriiaall  nneeeeddss  lliikkee  ssoocciiaall  eeqquuiittyy,,  
ddeemmooccrraaccyy,,  eettcc;;  

iiii))  EEnnddooggeennoouuss  aanndd  aauuttoonnoommoouuss  nnaattuurree  ((cchhaannggee  bbaasseedd  oonn  ccoommmmuunniittyy  ddeeffiinniittiioonn  ooff  
ccoommmmuunniittyy  rreessoouurrcceess));;  

iiiiii))  PPrrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ((rraattiioonnaall  uussee  ooff  ppootteennttiiaall  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  ooff  
tthhee  llooccaall  eeccoossyysstteemm));;  

iivv))  EEffffoorrttss  ttoo  aacchhiieevvee  ssttrruuccttuurraall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  ssoocciiaall  rreellaattiioonnss,,  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  
aanndd  ppoowweerr  ssttrruuccttuurreess;;  aanndd  

vv))  EExxeerrcciissee  aanndd  pprroommoottiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeemmooccrraaccyy  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  ssoocciieettyy  
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AAss  JJaaccoobbssoonn  aanndd  KKoolllluurrii  ((11999999::  226688))  ppuutt  iitt,,  aaddjjeeccttiivveess  ssuucchh  aass  ““ppooppuullaarr,,””  ““ppaarrttiicciippaattoorryy,,””  

““iinnddiiggeennoouuss,,””  ““sseellff  ggoovveerrnniinngg,,””  aanndd  ““eemmaanncciippaattoorr””  aarree  uusseedd  ttoo  cchhaarraacctteerriissee  ppaarrttiicciippaattiioonn..  TThhee  

aabboovvee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  bbrriinngg  aabboouutt  ttwwoo  nnoorrmmaattiivvee  ccoonncceeppttss,,  nnaammeellyy::  ‘‘eennddooggeennoouuss’’  aanndd  

‘‘ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt’’  ((KKiinnccaaiidd  aanndd  FFiigguueerrooaa  22000099::,,  11331133,,  SSeerrvvaaeess,,  11999911))1111..    

HHoowweevveerr,,  oonnee  ppaarrttiiccuullaarr  dduuaalliissmm  ““oorrddeerr  vveerrssuuss  cchhaaooss””  iiss  ffoouunnddaattiioonnaall  ttoo  aallll  tthhee  ootthheerrss  

((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999))..  IInn  mmyy  vviieeww,,  ‘‘oorrddeerr’’  eeppiittoommiisseess  tthhee  ddoommiinnaanntt  ddeevveellooppmmeenntt  

ppaarraaddiiggmm  oorr  ttoopp--ddoowwnn  aapppprrooaacchheess  wwhhiillee  ‘‘cchhaaooss’’  eeppiittoommiisseess  ddiivveerrssiittyy  oorr  iiddeeaall  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

TThheerree  aarree  ssiixx  ffuunnddaammeennttaall  mmeettaa--tthheeoorreettiiccaall  aassssuummppttiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  oorrddeerr  vvss..  cchhaaooss  

ccoonnttiinnuuuumm..  TThheessee  aassssuummppttiioonnss  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ppeerrcceeppttiioonnss  aabboouutt  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  

aarree  ddiissccuusssseedd  llaatttteerr  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr..    

DDeessppiittee  tthhee  iinnccoonnssiisstteenncciieess  oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  II  aamm  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  tthhee  

ddiivveerrggeennccee  iiss,,  hhoowweevveerr,,  nnoott  nneecceessssaarriillyy  nneeggaattiivvee..  II  aaggrreeee  wwiitthh  TTuuffttee  aanndd  MMeeffaallooppuullooss  ((22000099))  

wwhhoo  ccoonntteenndd  tthhaatt  eeaacchh  ccoommmmuunniittyy  hhaass  iittss  oowwnn  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  wwhhiicchh  mmaayy  nnoott  nneecceessssaarriillyy  bbee  

tthhee  ssaammee  aass  tthhoossee  iinn  ootthheerr  ccoommmmuunniittiieess..  TThheerreeffoorree,,  nnoott  eevveerryy  ssttaakkeehhoollddeerr  ppeerrcceeiivveess  oorr  sshhoouulldd  

ppeerrcceeiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy..    

TThhee  aabboovvee  eecchhooeess,,  aallbbeeiitt  iinn  aa  ddiiffffeerreenntt  ccoonntteexxtt,,  HHeettttnnee’’ss  ((11999955::  117777))  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  

ddooccttrriinnee  ooff  ‘‘aannootthheerr  ddeevveellooppmmeenntt’’  iinn  wwhhiicchh  sshhee  aarrgguueess  tthhaatt  ““tthheerree  iiss  nnoo  uunniivveerrssaall  ppaatthh  ttoo  

ddeevveellooppmmeenntt..    EEvveerryy  ssoocciieettyy  mmuusstt  ffiinndd  iittss  oowwnn  ssttrraatteeggyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  iittss  oowwnn  nneeeeddss””..    

TThhuuss  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroojjeeccttss  hhaavvee  rraannggeedd  iinn  aapppprrooaacchh  aanndd  ffooccuuss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccoommmmuunniittiieess  

wwhheerree  iitt  iiss  aapppplliieedd  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  ““bbaassiicc  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  ddeevveellooppmmeenntt  mmuusstt  bbee  ccoonncceeiivveedd  ooff  

aass  aann  iinntteeggrraall,,  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall  aanndd  ddiiaalleeccttiicc  pprroocceessss  wwhhiicchh  ccaann  ddiiffffeerr  ffrroomm  oonnee  ssoocciieettyy  ttoo  

aannootthheerr””  ((SSeerrvvaaeess  11999911::  6666))..  

NNuummeerroouuss  ppeerrcceeppttiioonnss  aanndd  aa  vvaarriieettyy  ooff  pprraaccttiiccaall  eexxppeerriieenncceess  aanndd  iinntteennttiioonnss  tthheerreeffoorree  eexxiisstt  

aabboouutt  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((SSeerrvvaaeess  aanndd  MMaalliikkhhaaoo  22000055))..  AAss  ssuucchh,,  tthheerree  iiss  nnoo  ccoonnssiisstteenntt  aapppplliiccaattiioonn  

mmeetthhoodd  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess..  TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  ppsseeuuddoo  

ppaarrttiicciippaattiioonn  wwhheerree  mmaannyy  eexxaammpplleess  ooff  pprroojjeeccttss  ccllaaiimmiinngg  ttoo  eemmbbrraaccee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aarree  nnoott  

aaccttuuaallllyy  ppaarrttiicciippaattoorryy  ((ccff..  TTuuffttee  aanndd  MMeeffaallooppuullooss  22000099::  1177))..    

IInn  lliigghhtt  ooff  aallll  tthhee  aabboovvee,,  II  ssttrroonnggllyy  ffeeeell  tthhaatt  tthheerree  iiss  nneeeedd  ffoorr  aa  cclleeaarr  ddeeffiinniittiioonn  aanndd  nnoorrmmaattiivvee  

pprriinncciipplleess  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammmmeess..  TThhiiss  wwiillll  hheellpp  

                                                
1111  FFoorr  aann  eellaabboorraattee  eexxppllaannaattiioonn  oonn  tthheessee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  sseeee  SSeerrvvaaeess  ((11999911))  aanndd  HHeettttnnee  ((11999955))  aass  tthheerree  iiss  nnoo  
ssppaaccee  ttoo  eexxppllaaiinn  tthheemm  iinn  ddeettaaiill  hheerree..  SSuuffffiiccee  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthheessee  ddiiffffeerreenntt  vviieewwss  aabboouutt  ppaarrttiicciippaattiioonn  aarree  iinnddiiccaattiivvee  ooff  
ssoommee  ooff  tthhee  dduuaalliissmmss  cchhaarraacctteerriissiinngg  iitt..  
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ddeevveellooppmmeenntt  pprraaccttiittiioonneerrss  ttoo  mmaakkee  oobbsseerrvvaattiioonnss  tthhaatt  aarree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmeeeettiinngg  ccrriittiiccaall  ggooaallss  

aanndd  nneeeeddss  ooff  tthhee  ffuullll  vvaarriieettyy  ooff  ccoommmmuunniittyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  tthheerreebbyy  lliimmiittiinngg  cchhaanncceess  ooff  ttookkeenniissmm  

oorr  ppsseeuuddoo  ppaarrttiicciippaattiioonn..    

IInn  oorrddeerr  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  bbee  ssuussttaaiinnaabbllee  ““iitt  mmuusstt  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  hhuummaann  ffaaccttoorrss  aanndd  mmaakkee  

iitt  ppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  qquueessttiioonn  ttoo  [[uunnddeerrttaakkee  ddiiaalloogguuee  aanndd]]  ddeecciiddee  ffoorr  tthheemmsseellvveess  

wwhhaatt  oobbjjeeccttiivveess  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  aaiimm  ffoorr  aanndd  wwhhaatt  mmeeaannss  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  uussee””  ((BBeesssseettttee  1199999966::  2200))..  

DDiivveerrssee  aass  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeeffiinniittiioonnss  mmaayy  bbee,,  tthheerree  iiss  aaggrreeeemmeenntt  tthhaatt  tthhee  pprroocceessss  iinnvvoollvveess  ((oorr  

sshhoouulldd  iinnvvoollvvee))  ccoolllleeccttiivvee  aanndd  ddiiaallooggiiccaall  aaccttiioonn  aammoonngg  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  pprrooggrraammmmeess  mmeeaanntt  ttoo  ffiinndd  ssoolluuttiioonnss  ttoo  ccoommmmoonn  

pprroobblleemmss  oorr  ttoo  aacchhiieevvee  aa  sshhaarreedd  ggooaall  ((BBeesssseettttee  22000044,,  FFiigguueerrooaa,,  eett  aall  22000022,,  TTuuffttee  aanndd  

MMeeffaallooppuullooss  22000099))..  TThhiiss  nnoottiioonn  iiss  eennccaappssuullaatteedd  iinn  NNaaiirr  aanndd  WWhhiittee’’ss  ddeeffiinniittiioonn  ooff  

ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aass  tthhee  ““ooppeenniinngg  ooff  ddiiaalloogguuee  ……  aabboouutt  [[aa]]  ssiittuuaattiioonn,,  iiddeennttiiffyyiinngg  

ddeevveellooppmmeennttaall  nneeeeddss  aanndd  pprroobblleemmss,,  ddeecciiddiinngg  wwhhaatt  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  aanndd  

aaccttiinngg  uuppoonn  iitt..””  ((JJaaccoobbssoonn  aanndd  KKoolllluurrii  11999999::  226699))..    

CCoolllleeccttiivvee  ddiiaalloogguuee  aanndd  aaccttiioonn  iiss  tthhuuss  tthhee  oonnllyy  mmeeaannss  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  ccoommmmuunniittiieess  ccaann  

ssuussttaaiinnaabbllyy  aaddddrreessss  ccoommmmoonn  pprroobblleemmss  oorr  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess  aaffffeeccttiinngg  tthheemm  

((FFiigguueerrooaa  eett  aall  22000022,,  SSeerrvvaaeess  aanndd  MMiilliikkhhaaoo  22000055,,  DDaarree  22000033,,  BBeesssseettttee  22000044))..  CCoolllleeccttiivvee  

iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  ggeenneerraattiioonn  ooff  ssoolluuttiioonnss  ttoo  aa  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggee  iiss  aa  cceennttrraall  

eelleemmeenntt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((DDaarree  22000033::  88))..    

33..11..22  TThhee  BBiinnddiinngg  MMeettaa--nnaarrrraattiivvee  

TThhee  cceennttrraall  aanndd  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprriinncciippllee  tthhaatt  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  pprroocceessss  eemmpphhaassiizzeess  iiss  

‘‘ppuuttttiinngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ffiirrsstt’’..  TThhiiss  iiss  aacchhiieevveedd  bbyy  pprriioorriittiissiinngg  tthheeiirr  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss  ((BBeesssseettttee  11999966;;  22000044)),,  MMeellkkoottee  

aanndd  SStteeeevveess  22000011,,  aanndd  SSeerrvvaaeess  11999911))..  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  iittss  nnuuaanncceess  iiss  hhoowweevveerr  ““bboouunndd  ttooggeetthheerr  

bbyy  aa  mmeettaannaarrrraattiivvee  tthhaatt  iiss  eemmbbeeddddeedd  wwiitthh  ppaarrttiiccuullaarr  aassssuummppttiioonnss  aabboouutt  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aanndd  

ddeevveellooppmmeenntt””  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999::  116699))..    

CCoommmmuunniittyy  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  aarree  tthhee  cceennttrraall  kkeeyy  ccoonncceeppttss  iinn  tthhiiss  nnaarrrraattiivvee..  AAnn  

oovveerrssiimmpplliiffiieedd  ppoorrttrraayyaall  ooff  tthhee  nnaarrrraattiivvee  eemmpphhaassiisseess  tthhaatt  

ii))  CCoommmmuunniiccaattiioonn  iiss  tthhee  rrooaadd  wwhheerreebbyy  ccoonnsscciioouussnneessss  aanndd  lliibbeerraattiioonn  aarree  aattttaaiinneedd;;    

iiii))  OOrrddiinnaarryy  hhuummaann  ssuubbjjeeccttss  ––  vvaarriioouussllyy  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ggrraassssrroooottss,,  tthhee  oopppprreesssseedd  --  aarree  

tthhee  mmoosstt  ssoolliidd  vveesssseellss  ooff  wwiissddoomm  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ccoonncceerrnniinngg  tthheeiirr  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  mmuusstt  
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bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  ppllaannnniinngg  aass  wweellll  aass  iimmpplleemmeennttaattiioonn  pprroocceessss  iiff  ssoocciiaall  cchhaannggee  hhaass  ttoo  

ooccccuurr  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999::  117700))..  

PPaarrttiicciippaattiioonn  aaddvvooccaatteess  aaccttiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  ggrraassssrroooottss  ppeeooppllee  iinn  ddeevveellooppiinngg  iinniittiiaattiivveess  tthhaatt  

aaddddrreessss  pprroobblleemmss  aaffffeeccttiinngg  tthheemm  ((MMeellkkoottee  22000066::  115577))..  TThhee  pprroocceessss  eennttaaiillss  aa  ddiiaallooggiiccaall  ttwwoo--

wwaayy  ssyymmmmeettrriiccaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  aanndd  aallll  tthhee  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss..      

GGiivveenn  tthhee  nnuuaanncceess  cchhaarraacctteerriissiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  ggeennuuiinnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  sshhaallll  rreeffeerr  

ttoo  aa  mmoovveemmeenntt  oorr  aaccttiivviittyy  uussiinngg  ddiiaalloogguuee  aammoonngg  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  

aaccttiivviittiieess  tthhaatt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoowwaarrddss  aacchhiieevviinngg  aa  sshhaarreedd  ggooaall..    

TThhee  aabboovvee  ddeeffiinniittiioonn  eecchhooeess  aann  aasssseerrttiioonn  tthhaatt  ““ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aarree  mmoosstt  aaffffeecctteedd  bbyy  

tthhee  pprroobblleemm  ((ssttaakkeehhoollddeerrss//bbeenneeffiicciiaarriieess))  iiss  aa  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  ccoommmmuunniittyy//ssoocciiaall--cchhaannggee  

iinntteerrvveennttiioonn””  ((FFiigguueerrooaa  eett  aall  22000022::  1177))..  TThhee  aacctt  ooff  ccoommmmuunniittyy  pprroobblleemm  iiddeennttiiffiiccaattiioonn,,  ggrroouupp  

ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aanndd  aaccttiioonn  ppllaannnniinngg,,  aass  wweellll  aass  ccoolllleeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  tthhuuss  aa  

ffuunnddaammeennttaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  pprriinncciippllee  aass  iitt  iiss  ccrriittiiccaall  ttoo  hhooww  

ccoommmmuunniittiieess  sshhoouulldd  ggrraappppllee  wwiitthh  aa  ccoommmmoonn  pprroobblleemm  ((FFiigguueerrooaa  eett  aall  22000022::  II))..  IItt  aallssoo  

eemmbbrraacceess  tthhee  aassppeecctt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt..  TThhiiss  vviieeww  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  

iinntteerrppeerrssoonnaall//ccllaassssrroooomm  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  FFrreeiirriiaann  ppeeddaaggooggyy1122  ((FFrreeiirree  11997700))..  

TThhee  FFrreeiirriiaann  ppeeddaaggooggyy  iiddeennttiiffiieess  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aass  aa  pprroocceessss  tthhaatt  iiss  iinnaalliieennaabbllee  ffrroomm  tthhee  

ssoocciiaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  pprroocceessss  nneecceessssaarryy  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  ppeeddaaggooggyy  ccoonntteennddss  tthhaatt  ““tthhee  

mmeerree  ttrraannssffeerreeee  ooff  kknnoowwlleeddggee  bbyy  aann  aauutthhoorriittyy  ssoouurrccee  ttoo  aa  ppaassssiivvee  rreecceeiivveerr  ddiidd  nnootthhiinngg  ttoo  hheellpp  

pprroommoottee  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  llaatttteerr  aass  aa  hhuummaann  bbeeiinngg  wwiitthh  aann  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  ccrriittiiccaall  ccoonnsscciieennccee  

ccaappaabbllee  ooff  iinnfflluueenncciinngg  aanndd  cchhaannggiinngg  ssoocciieettyy””  ((BBeesssseettttee  11999966::  1155))..  FFoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee  ttoo  ttaakkee  

ppllaaccee,,  iitt  hhaass  ttoo  bbee  lliinnkkeedd  ““nnoott  oonnllyy  ttoo  tthhee  aaccqquuiirriinngg  ooff  tteecchhnniiccaall  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss,,  bbuutt  aallssoo  

ttoo  tthhee  [[ccoonnsscciieennttiissaattiioonn  ooff  tthhee  mmaarrggiinnaalliisseedd  aabboouutt  tthheeiirr  ssiittuuaattiioonn]],,  ppoolliittiicciizzaattiioonn  aanndd  

oorrggaanniissaattiioonn  pprroocceessss””  ((BBeesssseettttee::  11999966::  1155))..    

TThhee  ccoonnsscciieennttiissaattiioonn  pprroocceessss  iiss  bbeenneeffiicciiaall  iinn  tthhaatt  iitt  hheellppss  ggrraassssrroooottss  ppeeooppllee  ttoo  ttaakkee  ccoonnttrrooll  ooff  

tthheeiirr  ssiittuuaattiioonnss  iinn  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwaayyss..  TThhiiss  iiss  bbyy    

ii))  bbeeccoommiinngg  aawwaarree  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ffaacceettss  ooff  tthheeiirr  pprroobblleemmss;;  
                                                
1122  PPaauulloo  FFrreeiirree,,  aa  rreennoowwnneedd  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ((BBrraazziilliiaann))  eedduuccaattoorr  ppoossiittss  tthhaatt  tthhee  mmaarrggiinnaalliisseedd  mmuusstt  bbee  aaffffoorrddeedd  aa  
ddiiaallooggiiccaall  aanndd  ccrriittiiccaall  eedduuccaattiioonn  wwhhiicchh  mmaakkeess  tthheemm  aawwaarree  ooff  tthheeiirr  rreeaalliittyy  ((ddiissccoovveerryy  oonn  oonnee’’ss  ccoonnsscciioouussnneessss))  
aanndd  eennaabblleess  tthheemm  ttoo  rreeccoonnssttrruucctt  iitt  iinn  oorrddeerr  ttoo  lliibbeerraattee  tthheemmsseellvveess..  TThhee  eedduuccaattiioonn  mmeetthhooddoollooggyy  iiss  aarrttiiccuullaatteedd  iinn  
hhiiss  sseemmiinnaall  wwoorrkk,,  ““TThhee  PPeeddaaggooggyy  ooff  TThhee  OOpppprreesssseedd””  aanndd  iiss  ppooppuullaarrllyy  kknnoowwnn  aass  tthhee  FFrreeiirriiaann  PPeeddaaggooggyy..  IItt  iiss  aann  
oouuttggrroowwtthh  ooff;;  rreeaaccttiioonn  aaggaaiinnsstt;;  aanndd  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssttrruuggggllee  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthhiinn  tthhee  oopppprreessssiivvee  aanndd  
aauutthhoorriittaarriiaann  ppoolliittiiccaall  aarrrraannggeemmeennttss  ddoommiinnaattiinngg  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..  
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iiii))  oorrggaanniizziinngg  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreeaacctt  ccoolllleeccttiivveellyy  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  ttoo  tthheessee  pprroobblleemmss;;  

iiiiii))  bbeeccoommiinngg  ppoolliittiicciizzeedd  --  lleeaarrnn  ttoo  pprroovviiddee  aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  pprroobblleemm  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  

ffiinnddiinngg  ssoolluuttiioonnss  ttoo  tthheemm;;  aanndd  

iivv))    bbeeccoommiinngg  ‘‘tteecchhnniicciisseedd’’  ––  oobbttaaiinniinngg  nneecceessssaarryy  ttoooollss  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  uussee  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  ggeenneerraatteedd  ssoolluuttiioonnss  ((BBeesssseettttee::  11999966::1155))..    

CCoommmmuunniiccaattiioonn  iiss  tthhuuss  ccoonncceeiivveedd  aass  ddiiaalloogguuee  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffoorr  ccrreeaattiinngg  eemmppoowweerrmmeenntt  

((KKiinnccaaiidd  aanndd  FFiigguueerrooaa,,  22000099))..  

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eessppoouusseess  ‘‘ccoommmmuunniittyy’’  aass  tthhee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  iinn  

tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  aallssoo  aa  hhuuggee  ddeebbaattee  rreeggaarrddiinngg  wwhhaatt  ‘‘ccoommmmuunniittyy’’  

aaccttuuaallllyy  eennttaaiillss  aanndd  wwhheetthheerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  mmuusstt  oonnllyy  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  llooccaall  ssccaallee  pprroocceesssseess..  

DDaavviidd  WWiillccooxx  ((11999944::  3344))  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  tteerrmm  ‘‘ccoommmmuunniittyy’’  iiss  ““ssoo  wwiiddeellyy  aapppplliieedd  tthhaatt  iitt  iiss  iinn  

ddaannggeerr  ooff  lloossiinngg  aannyy  mmeeaanniinngg””..  HHee  ppooiinnttss  oouutt  tthhaatt  iitt  iiss  uusseedd  ttoo  rreeffeerr  ttoo  ppeeooppllee  wwiitthh  ccoommmmoonn  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  ssuucchh  aass  ppeerrssoonnaall  bbeelliieeffss,,  eeccoonnoommiicc  ssttaattuuss,,  aaccttiivviittiieess,,  sseerrvviicceess  pprroovviiddeedd  oorr  uusseedd,,  

aanndd  ppllaaccee..  HHee,,  hhoowweevveerr,,  ccoonntteennddss  tthhaatt  ppeeooppllee  mmaayy  bbeelloonngg  ttoo  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  ccoommmmuunniittiieess  aatt  

tthhee  ssaammee  ttiimmee  aanndd  tthheerree  iiss  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  hhaavviinngg  ccoommppeettiinngg  aanndd  ccoonnfflliiccttiinngg  iinntteerreessttss  wwiitthhiinn  

ccoommmmuunniittiieess..  FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  iinnsstteeaadd  ooff  uussiinngg  ““ccoommmmuunniittyy  iinnvvoollvveemmeenntt””  rreeffeerrrriinngg  ttoo  

ppaarrttiicciippaattiioonn,,  tthhee  mmoorree  aapppprroopprriiaattee  tteerrmm  ttoo  uussee  iiss  ““ssttaakkeehhoollddeerr  iinnvvoollvveemmeenntt””  ((WWiillccooxx  11999944::  

3344))..  TThhiiss  nneeuuttrraalliisseess  tthhee  vvaagguuee  mmeeaanniinngg  ooff  ‘‘ccoommmmuunniittyy’’..  AAss  tthhiiss  tteerrmm  ((ssttaakkeehhoollddeerr  

iinnvvoollvveemmeenntt))  iiss  aallrreeaaddyy  uusseedd  iinn  tthhee  ccoorrppoorraattee  ffiieelldd  wwhheerree  iitt  iiss  iinnffoorrmmeedd  bbyy  cceerrttaaiinn  tthheeoorriieess,,  iitt  

mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  aappppllyyiinngg  tthhee  ssaammee  tthheeoorriieess  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  WWiillccooxx  ((11999944)),,  ssttaakkeehhoollddeerr  iinnvvoollvveemmeenntt  ccaatteeggoorriisseess  ppaarrttiicciippaannttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

iinntteerreesstt  rraatthheerr  tthhaann  ggeeooggrraapphhyy  aanndd  ccoommmmoonn  cchhaarraacctteerriissttiiccss..  HHee  aarrgguueess  tthhaatt  ccoommmmoonn  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  ssuucchh  aass  ppllaaccee,,  bbeelliieeffss  aanndd  aaccttiivviittiieess  ddoo  nnoott  nneecceessssaarriillyy  mmeeaann  ppeeooppllee  iiddeennttiiffyy  

wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  aass  aa  ccoommmmuunniittyy  ((WWiillccooxx  11999944::  5566))..  HHee  ddeeffiinneess  ““ssttaakkeehhoollddeerrss””  aass  ““tthhoossee  wwhhoo  

hhaavvee  aann  iinntteerreesstt  iinn  wwhhaatt  yyoouu  aarree  oorr  mmaayy  bbee  ddooiinngg,,  bbeeccaauussee  tthheeyy  wwiillll  bbee  aaffffeecctteedd  oorr  mmaayy  hhaavvee  

ssoommee  iinnfflluueennccee..””  TThheessee  iinncclluuddee  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ““ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss,,  llooccaall  aanndd  rreeggiioonnaall  

aauutthhoorriittiieess,,  NNGGOOss,,  ggoovveerrnnmmeenntt  tteecchhnniiccaall  sseerrvviicceess  oorr  ootthheerr  iinnssttiittuuttiioonnss  wwoorrkkiinngg  aatt  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  lleevveell,,  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  wwhhoo  aarree  oorr  sshhoouulldd  bbee  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  aa  ggiivveenn  ddeevveellooppmmeenntt  

iinniittiiaattiivvee””  ((BBeesssseettttee  22000044::  44))..    
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CCoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  tthhee  pprroocceessss  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aaccttiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  ddiiffffeerreenntt  

ccoommmmuunniittyy  ggrroouuppss,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  wwoorrkkiinngg  

wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  aarroouunndd  aa  ccoommmmoonn  ddeevveellooppmmeenntt  pprroobblleemm  ttoo  ddeevveelloopp  

aanndd  iimmpplleemmeenntt  aa  sseett  ooff  aaccttiivviittiieess  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  iittss  ssoolluuttiioonn  ((BBeesssseettttee  22000044::  11))..    

PPaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmoovveess  ffrroomm  aa  ffooccuuss  ooff  iinnffoorrmmiinngg  aanndd  ppeerrssuuaaddiinngg  ppeeooppllee  ttoo  

cchhaannggee  tthheeiirr  aattttiittuuddeess  ((tthhee  eexxcclluussiioonnaarryy  tteennddeennccyy  ooff  tthhee  ddoommiinnaanntt  ppaarraaddiiggmm)),,  ttoo  ffooccuuss  oonn  

ffaacciilliittaattiinngg  ddiiaalloogguuee  tthhaatt  iiss  ttwwoo--wwaayy  ssyymmmmeettrriiccaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  

aaddddrreessss  aa  ccoommmmoonn  pprroobblleemm  oorr  aacchhiieevvee  aa  ccoommmmoonn  ggooaall  ((BBeesssseettttee  22000044))..  DDiiaalloogguuee  bbeettwweeeenn  

ssttaakkeehhoollddeerrss  tthheenn  lleeaaddss  ttoo  aa  ccoommmmoonn  ssoocciiaall  cchhaannggee  iinniittiiaattiivvee,,  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  aallll  

rreeqquuiirreemmeennttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  iitt  ccoonncceerrnniinngg  ppaarrttnneerrsshhiippss,,  kknnoowwlleeddggee  aanndd  mmaatteerriiaall  tthhiinnggss..  TThhrroouugghh  

ddiiaalloogguuee,,  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarrttiiccuullaattee  aa  ccoommmmoonn  ggooaall  aanndd  eennggaaggee  iinn  aa  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  ttoo  rreeaalliissee  

tthhee  ggooaall  ((BBeesssseettttee  22000044::  44;;  FFiigguueerrooaa,,  eett  aall  22000022))      

TThhee  ccoonncceeppttuuaall  ddiissaarrrraayy  llaaiidd  oouutt  iinn  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  lliitteerraattuurree  iiss  pprriimmaarriillyy  aa  

ssuurrffaaccee  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  bbuutt  iittss  rroooott  lliieess  mmoorree  aatt  mmeettaa--tthheeoorreettiiccaall  lleevveell  tthhaann  aatt  tthheeoorreettiiccaall,,  

eemmppiirriiccaall,,  oorr  pprraaccttiiccaall  lleevveellss  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999::  117700))..  HHoowweevveerr,,  ““wwiitthhoouutt  aa  

ccoonncceeppttuuaall  ccllaarriiffiiccaattiioonn  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccoommpprreehheenndd  tthhee  ffuullll  rraannggee  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  bbeehhaavviioouurrss  

oorr  ttoo  ddeessiiggnn  aanndd  eevvaalluuaattee  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammss””  ((JJaaccoobbssoonn  aanndd  SSttoorreeyy  22000044::  110000))..    

WWhhaatt  eexxaaccttllyy,,  tthheerreeffoorree,,  iiss  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  hhooww  mmuusstt  iitt  bbee  aapppplliieedd??  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoommpprreehheenndd  

ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee,,  iitt   iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  

mmeettaa--tthheeoorreettiiccaall  aassssuummppttiioonnss  uunnddeerrppiinnnniinngg  iitt..    

33..22  MMeettaa--TThheeoorreettiicc  AAssssuummppttiioonnss  uunnddeerrppiinnnniinngg  PPaarrttiicciippaattiioonn  

SScchhoollaarrss  aaggrreeee  tthhaatt  iinntteerreesstt  iinn,,  aanndd  nnoorrmmaattiivvee  tthheeoorriissiinngg  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  ggaaiinneedd  iinnccrreeaasseedd  

sscchhoollaarrllyy  aatttteennttiioonn  ssiinnccee  tthhee  11997700ss..  BByy  tthhee  11999900ss  aa  rriicchh  aanndd  ddiivveerrssee  bbooddyy  ooff  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  

eemmppiirriiccaall  rreesseeaarrcchh  hhaadd  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  ((HHeettttnnee  11999955;;  DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999))..  TThheerree  iiss,,  

hhoowweevveerr  aann  aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt  tthhaatt  tthheerree  iiss  ssttiillll  aa  llaacckk  ooff  aa  pprrooppeerr  tthheeoorryy  tthhaatt  ggoovveerrnnss  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  JJaaccoobbssoonn  aanndd  SSttoorreeyy  ((22000044))  aasssseerrtt  tthhaatt  ppaarrttiicciippaattoorryy  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  rreemmaaiinnss  uunnddeerrtthheeoorriisseedd  aanndd  llaacckkss  cclleeaarr  ddeeffiinniittiioonn..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthheerree  aarree  

tthheeoorreettiiccaall  ddiissccuussssiioonnss  tthhaatt  aatttteemmpptt  ttoo  rreessoollvvee  tthhee  iissssuuee  ooff  iittss  ccoonncceeppttuuaalliissaattiioonn  aanndd  

aapppplliiccaattiioonn..    EEaarrlliieerr  oonn,,  tthheessee  rraannggeedd  ffrroomm  bboorrrroowwiinngg  tthheeoorriieess  ffrroomm  ootthheerr  ffiieellddss  ttoo  

iinnssiinnuuaattiioonnss  ooff  ccaalllliinngg  oonn  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall  sskkiillllss  ooff  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinndduussttrryy  

ssuucchh  aass  ppuubblliicc  rreellaattiioonnss..  
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AAmmoonngg  tthhee  tthheeoorriieess  ppoossiitteedd  ttoo  bbee  rreelleevvaanntt  iinn  tthhee  ccoonncceeppttiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  

JJuurrggeenn  HHaabbeerrmmaass’’  ((11998844))  tthheeoorryy  ooff  ccoommmmuunniiccaattiivvee  aaccttiioonn..  TThhee  tthheeoorryy  hhaass  ddiiffffeerreenntt  

ttyyppoollooggiieess  ooff  ssoocciiaall  aaccttiioonn  ttyyppeess  ssuucchh  aass  tthhoossee  uunnddeerrttaakkeenn  ttoo  aacchhiieevvee  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  tthhoossee  

mmeeaanntt  ttoo  mmaanniippuullaattee..  TThhee  tthheeoorryy  iiss  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  pprroovviiddiinngg  aann  aannaallyyttiiccaall  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  

pprroobblleemmss  ooff  ddeeffiinniittiioonn  aanndd  lleevveellss  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  aaccttiivviittiieess..  MMeellkkoottee  ((22000066::  115577--115588))  aaffffiirrmmss  

tthhaatt  tthhee  tthheeoorryy’’ss  ttyyppoollooggyy  ooff  aaccttiioonn  ttyyppeess  pprroovviiddeess  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ddiissttiinngguuiisshhiinngg  ddiiffffeerreenntt  

ttyyppeess  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  ssoocciiaall  cchhaannggee..  CCoommmmuunniiccaattiivvee  aaccttiioonn  tthheeoorryy  ppoossiittss  tthhaatt  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonnssttiittuutteess  aann  aaccttiioonn  ttyyppee  aanndd  ddeeffiinneess  ccoommmmuunniiccaattiivvee  aaccttiioonn  aass  aaccttiioonn  mmeeaanntt  

ttoo  aacchhiieevvee  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg..  AArrgguuaabbllyy,,  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn  uunnddeerrssccoorreess  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  

ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  IItt  ssiiggnniiffiieess  ssyymmmmeettrriiccaall  eexxcchhaannggee  ooff  kknnoowwlleeddggee  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  aa  ddiissccuurrssiivvee  nneeggoottiiaattiioonn  iinn  aa  nnoonn--lliinneeaarr  pprroocceessss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  tthhaatt  iiss  

nneecceessssaarriillyy  mmuullttii--wwaayy  bbeettwweeeenn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  sseeccttoorrss  ((MMeellkkoottee  22000066::  115588))..    

CCoommmmuunniiccaattiivvee  aaccttiioonn  tthheeoorryy  aallssoo  hhaass  aann  aabbiilliittyy  ttoo  lliinnkk  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  aatt  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss,,  tthhaatt  iiss,,  ffrroomm  iinntteerrppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoo  mmaassss  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  IItt  aallssoo  rreeccooggnniizzeess  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ccuullttuurree  bbyy  pprroovviiddiinngg  ccaatteeggoorriieess  ffoorr  

aannaallyyssiiss  ooff  ccuullttuurraall  cchhaannggee  aatt  tthheessee  lleevveellss  ((MMeellkkoottee  22000066))..      

AAlltthhoouugghh  sscchhoollaarrss  hhaavvee  aarrgguueedd  tthhaatt  ccoommmmuunniiccaattiivvee  aaccttiioonn  tthheeoorryy  ccaann  bbee  aapppplliieedd  aass  aann  

aannaallyyttiiccaall  ttooooll  iinn  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammmmeess  aanndd  tthheeiirr  ddeessiiggnn,,  II  ssttrroonnggllyy  ffeeeell  

tthhaatt  tthhee  tthheeoorryy  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  iissssuuee  ooff  ppoowweerr  rreellaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  

ssttrruuccttuurreess  ooff  iinneeqquuiittyy..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  iiss  aa  kkeeyy  iissssuuee  iinn  tthhee  pprroocceessss  aanndd  ppuurrppoossee  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  

aanndd  tthhee  aarrgguummeenntt  ppoossiitteedd  bbyy  ddeevveellooppmmeenntt  sscchhoollaarrss  iiss  tthhaatt  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee  ttoo  ooccccuurr  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmooddeellss  mmuusstt  aaddddrreessss  ppoowweerr  iinneeqquuiittiieess..  

TThheerree  aarree  ssiixx  ffoouunnddaattiioonnaall  oonnttoollooggiiccaall  ((nnaattuurree  ooff  rreeaalliittyy))  aanndd  eeppiisstteemmoollooggiiccaall  ((nnaattuurree  ooff  

kknnoowwiinngg))  aassssuummppttiioonnss  oorr  sstteerreeoottyyppeess  uunnddeerrppiinnnniinngg  ddiiffffeerreenntt,,  ccoommpplleexx,,  aanndd  eevveenn  

ccoonnttrraaddiiccttoorryy  vveerrssiioonnss  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee  nnaarrrraattiivvee  ((DDeerrvviinn  

aanndd  HHuueessccaa  11999999))..  TThheessee  sstteerreeoottyyppiiccaall  aassssuummppttiioonnss  ““ooppeerraattee  aass  ccoonncceeppttuuaall  ppaassttiicchhee  ooff  

aapppprrooaacchheess  oofftteenn  rreeiiffiieedd  iinn  sstteerreeoottyyppiicc  wwaayyss  iinn  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  

ddeevveellooppmmeenntt  rreesseeaarrcchh””  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999::  118822))..  TThheeyy  aarree  ((aa))  AAuutthhoorriittyy;;  ((bb))  

NNaattuurraalliissmm;;  ((cc))  CCuullttuurraall  rreellaattiivviittyy;;  ((dd))  CCoonnssttrruuccttiivviissmm;;  ((ee))  PPoossttmmooddeerrnniissmm;;  aanndd  ((ff))  

CCoommmmuunniittaarriiaanniissmm..  IInn  tthhiiss  oorrddeerr,,  tthheessee  sstteerreeoottyyppiicc  tthheeoorreettiiccaall  aassssuummppttiioonnss  ssuuggggeesstt  aa  

mmoovveemmeenntt  ffrroomm  ttoottaalliizziinngg  vviieewwss  ooff  oorrddeerr  ttoo  tthhoossee  ooff  cchhaaooss..    
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BBeellooww  iiss  DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa’’ss  ((11999999::  118844--119988))  eexxppllaannaattiioonn  ooff  hhooww  eeaacchh  ooff  tthheessee  mmeettaa--

tthheeoorreettiiccaall  aassssuummppttiioonnss  hhaass  iinnfflluueenncceedd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  

ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  aauutthhoorrss  iilllluummiinnaattee  tthhee  oonnttoollooggiiccaall  aanndd  eeppiisstteemmoollooggiiccaall  pprrooppoossiittiioonnss  ooff  eeaacchh  

aassssuummppttiioonn  aanndd  iilllluussttrraattee  ddiiffffeerreenntt  ddeevveellooppmmeenntt  aapppprrooaacchheess  tthhaatt  aarree  ppeerrcceeiivveedd  ttoo  bbee  

eexxeemmpplliiffyyiinngg  eeaacchh  sstteerreeoottyyppee..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  oonnttoollooggyy  aanndd  eeppiisstteemmoollooggyy  iiss  tthhee  ‘‘iiddeeoollooggiiccaall  

wwaarrrraanntt’’    wwhhiicchh  ““eexxaammiinneess  hhooww  tthhee  ssppaacceess  lleefftt  bbyy  tthhee  ddiiffffeerreenntt  oonnttoollooggiiccaall  aanndd  

eeppiisstteemmoollooggiiccaall  aassssuummppttiioonnss  aallllooww  ……  ppoowweerr  ttoo  iissssuuee  wwaarrrraannttss  ––  ccllaaiimmss  ddeerriivveedd  ffrroomm  ……  

eevviiddeennccee  oorr  rreeaassoonn  aanndd  aapppplliieedd  ttoo  ggeenneerraalliizzaattiioonnss””  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999::  118833))..  IInn  mmyy  

vviieeww,,  tthhiiss  rreellaatteess  ttoo  ddeecciiddiinngg  wwhhaatt  rreeaalliittyy  iiss  ccaalllleedd  aanndd  eeqquuaatteess  ttoo  FFrreeiirree’’ss  ((11997700))  nnoottiioonn  ooff  

‘‘wwhhoo  nnaammeess  tthhee  wwoorrlldd??’’  IInn  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonntteexxtt,,  tthhiiss  mmaayy  iinnvvoollvvee  ““nnaammiinngg  

aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  ooff  ssiittuuaattiioonnss;;  tthhee  ppllaannnniinngg  aanndd  ssttrraatteeggiizziinngg  ooff  aaccttiioonnss;;  tthhee  pprroodduucciinngg  aanndd  

iimmpplleemmeennttiinngg  ooff  pprrooggrraammss;;  aanndd  tthhee  eevvaalluuaattiinngg  ooff  oouuttccoommeess  rreellaatteedd  ttoo  wwhhaatteevveerr  tthhee  ssppeecciiffiicc  

ccoonntteexxtt  ddeeffiinneess  aass  ddeevveellooppmmeenntt””  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999::  118844))..  

33..22..11  AAuutthhoorriittyy  

AAuutthhoorriittyy  iiss  aa  ppoossiittiivviisstt  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  aassssuummeess  tthhaatt  tthheerree  iiss  ffiixxeedd  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  rreeaalliittyy  

““oouutt  tthheerree””..  OOnnllyy  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  aauutthhoorriittyy  hhaass  mmaannddaattee  ooff  ddeeffiinniinngg  tthhiiss  ‘‘rreeaalliittyy’’  wwiitthhoouutt  aannyy  

pprroocceedduurraall  aanndd  pphhiilloossoopphhiiccaall  rroollee  ffoorr  ccoommpprroommiissee  oorr  ddiiaalloogguuee..  TThhee  iiddeeoollooggiiccaall  wwaarrrraanntt  

((ppoowweerr  ttoo  nnaammee  rreeaalliittyy))  iiss  oobbttaaiinneedd  aanndd  eexxeerrtteedd  eeiitthheerr  bbyy  iinnhheerriittaannccee  oorr  ffoorrccee  aanndd  iiss  

uunnqquueessttiioonnaabbllee..    

TThhee  eeppiisstteemmoollooggiiccaall  aassssuummppttiioonn  ooff  tthhiiss  sstteerreeoottyyppee  iiss  tthhaatt  kknnoowwiinngg  iiss  iissoommoorrpphhiicc  ttoo  tthhaatt  

rreeaalliittyy  aanndd  pprroodduucceess  ttrruutthhffuull  ssttaatteemmeennttss  aabboouutt  iitt..  AAuutthhoorriittyy  iiss  eesssseennttiiaallllyy  aa  ttoopp--ddoowwnn  mmooddeell  

wwhhiicchh  aassssuummeess  tthhaatt  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  gguuaarraanntteeeedd  wwhheenn  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  mmaaddee  aacccceessssiibbllee  ttoo  

eevveerryyoonnee..  DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  ((11999999::  118877))  aarrgguuee  tthhaatt  tthhiiss  mmooddeell  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  

uusseedd  iinn  hhoorriizzoonnttaall  ddeevveellooppmmeenntt  eeffffoorrttss  ssuucchh  aass  iinn  hheeaalltthh  ccaarree,,  eedduuccaattiioonn,,  ccrriimmee  ccoonnttrrooll  aanndd  

tteecchhnnoollooggyy  aaddooppttiioonn  wwhheerree  rrhheettoorriicc  ooff  ddiivveerrssiittyy  iiss  hheeaavviillyy  uusseedd  bbuutt  mmaannddaatteess  aarree  iissssuueedd  aass  ttoo  

wwhhaatt  iiss  tthhee  ccoorrrreecctt  pprraaccttiiccee..    

33..22..22  NNaattuurraalliissmm  

NNaattuurraalliissmm  iiss  oonnttoollooggiiccaallllyy  tthhee  ssaammee  aass  aauutthhoorriittyy  bbuutt  iitt  hhaass  aa  tthheeoorreettiicc  aacccceeppttaannccee  ooff  

ddiivveerrssiittyy..  HHoowweevveerr,,  iitt  ssttiillll  pprriivviilleeggeess  aa  ssiinnggllee  vvooiiccee..  IItt  aassssuummeess  tthhaatt  kknnoowwlleeddggee  

((eeppiisstteemmoollooggyy))  iiss  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  iinnddiivviidduuaall  bbiiaasseess,,  aanndd  rreeaalliittyy  iiss  tthhuuss  nnoott  tthhee  ssaammee  ttoo  

eevveerryyoonnee..  PPoowweerr  ttoo  nnaammee  rreeaalliittyy  ccaann  bbee  qquueessttiioonnaabbllee  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  iitt  eexxeerrtt  iitt  tthhrroouugghh  

eexxhhiibbiittiinngg  ccrreeddeennttiiaallss  ooff  eexxppeerrttiissee  aanndd  aaccccuurraaccyy..    
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TThhee  aassssuummppttiioonn  pprreesseennttss  eexxppeerrttiissee  aass  tthhee  nneeww  kkiinndd  ooff  aauutthhoorriittyy..  TThhee  aauutthhoorriiaall  vvooiiccee  hhaass  ttoo  

““iinnvvookkee  pprroocceedduurreess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  tthhaatt  ccoonnffeerr  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ssppeeaakk  bbaasseedd  oonn  eexxppeerrttiissee””  ((DDeerrvviinn  

aanndd  HHuueessccaa  11999999::  118888))..  UUnnddeerr  tthhiiss  sstteerreeoottyyppee,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  rreeiiffiiccaattiioonn  ooff  

eexxppeerrttiissee  oorr  ssppeecciiffiicc  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  aaccccuurraaccyy  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ggooaallss..  TThhee  pprroocceessss  tteennddss  ttoo  rreessuulltt  iinn  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  rreeaalliittyy  

mmoovveess  ffrroomm  eexxppeerrttiissee  ttoo  iinnnnoovvaattoorrss  aanndd  ooppiinniioonn  lleeaaddeerrss  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999::  118888))..  AAnn  

eexxaammppllee  ccoouulldd  bbee  hhooww  AAggrriiccuullttuurraall  EExxtteennssiioonn  SSeerrvviicceess  hhaavvee  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd..  AAggrriiccuullttuurraall  

EExxtteennssiioonn  WWoorrkkeerrss  aass  eexxppeerrttss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aauutthhoorriittyy  iinn  ccoommmmuunniiccaattiinngg  nneeww  kknnoowwlleeddggee  

ttoo  ffaarrmmeerrss..    

33..22..33  CCuullttuurraall  rreellaattiivviittyy  

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  mmuusstt  eemmpphhaassiissee  aanndd  ttoolleerraattee  ddiiffffeerreennccee  oorr  ddiivveerrssiittyy  ((SSeerrvvaaeess  

11998899))..  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  cceennttuurryy  hhaass  tthhuuss  bbeeeenn  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  aann  iinnccrreeaassee  iinn  vvoolluummee  ooff  

vvooiicceess  ooff  ddiiffffeerreennccee  tthhaatt  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreeffuussee  aacccceeppttiinngg  eexxtteerrnnaallllyy  iimmppoosseedd  ssoolluuttiioonnss  ttoo  llooccaall  

pprroobblleemmss..  TThhiiss  iiss  wwhhaatt  ccuullttuurraall  rreellaattiivviittyy  aass  aa  tthheeoorreettiiccaall  aassssuummppttiioonn  aaccccoouunnttss  ffoorr..  IItt  

pprriivviilleeggeess  ccuullttuurraall  ddiiffffeerreenncceess  aanndd  iitt  sseeeess  oorrddeerr  aass  sseennssiibbllee  rreellaattiivvee  ttoo  ccuullttuurreess..    

AAss  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  aassssuummppttiioonnss,,  rreeaalliittyy  iiss  sseeeenn  aass  ffiixxeedd  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss,,  iinn  tthhiiss  ccaassee  iitt  iiss  

bboouunnddeedd  wwiitthhiinn  iittss  oowwnn  ccuullttuurraall  ccoonntteexxtt..  TThhiiss  ccaann  bbee  rreellaatteedd  ttoo  wwhhaatt  SSeerrvvaaeess  ((11998899))  ccaallllss  

pplluurraalliittyy  iinn  oonnee  wwoorrlldd  wwhheerree  eeaacchh  ccoonnssttiittuueenntt  iinn  tthheeiirr  mmuullttiipplliicciittyy  aaddhheerreess  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  

ssttaannddaarrdd  ccoonnggrruueenntt  wwiitthh  tthheeiirr  oowwnn  ccuullttuurree..  CCuullttuurraall  rreellaattiivviittyy  sseeeess  tthhee  ffrraaccttuurree  oorr  ddiivveerrggeennccee  

ffrroomm  oorrddeerr  wwhhiicchh  iiss  eeppiittoommiizzeedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  aassssuummppttiioonnss,,  ttoo  cchhaaooss  oorr  pplluurraalliissttiicc  iinntteennttiioonnss  

wwhheerree  ccuullttuurraall  ddiiffffeerreenncceess  eexxppllaaiinn  ddiiffffeerreenncceess  iinn  wwoorrlldd  vviieewwss..  TThhiiss  iiss  eeppiittoommiizzeedd  iinn  

ccoonnssttrruuccttiivviissmm,,  ppoossttmmooddeerrnniissmm  aanndd  ccoommmmuunniittaarriiaanniissmm,,  tthhee  ootthheerr  tthhrreeee  tthheeoorreettiiccaall  

aassssuummppttiioonnss..    

CCuullttuurraall  rreellaattiivviittyy  vviieewwss  ppoowweerr  aass  hheelldd  bbyy  tthhoossee  ooccccuuppyyiinngg  ppoossiittiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  ccuullttuurree  aanndd  

wwhhoo  aarree  aassssuummeedd  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  aaccccuurraatteellyy  iinntteerrpprreett  tthhee  ccuullttuurraall  nnoorrmmss  aanndd  nneeeeddss..  TThhee  

ppoossiittiioonnss  aarree  eeiitthheerr  iinnhheerriitteedd  oorr  oobbttaaiinneedd  bbyy  ffoorrccee  oorr  aarree  ooccccuuppiieedd  bbyy  eexxppeerrttss..  IItt  iiss  wwiitthhiinn  tthhiiss  

sstteerreeoottyyppee  iinnttoo  wwhhiicchh  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammmmeess  ffiitt..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt,,  hhoowweevveerr,,  

ttoo  nnoottee  tthhaatt  ddiiffffeerreennccee  wwiitthhiinn  ccuullttuurreess  mmuusstt  bbee  hhoommooggeenniizzeedd..  TThhee  aassssuummppttiioonn  llaabbeellss  aass  

ddeeffiiaannccee  aannyy  vviieewwss  tthhaatt  ddoo  nnoott  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  ccuullttuurraall  ssttaannddaarrddss..  TThhiiss  iiss  wwhhyy  ssoommee  ttoopp--ddoowwnn  

aapppprrooaacchheess  ttoo  ssoocciiaall  cchhaannggee  ddiiffffeerr  ffrroomm  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchheess  aanndd  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  

iinntteennttiioonnss..  AAss  ssuucchh,,  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmeessssaaggeess  aarree  ssttrraatteeggiisseedd  ttoo  aappppeeaall  ttoo  

ssppeecciiffiicc  ccuullttuurraall  aauuddiieenncceess..  
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TThhee  rreessuurrggeenntt  ooff  eetthhnniicc  nnaattiioonnaalliissmm,,  ccuullttuurraall  hheeggeemmoonnyy  aanndd  rreelliiggiioouuss  ffuunnddaammeennttaalliissmm  tthhaatt  

cchhaarraacctteerriissee  tthhee  ccuurrrreenntt  gglloobbaall  aarreennaa  hhaavvee  pprroommpptteedd  tthhee  cceennttrraalliissaattiioonn  ooff  ccuullttuurree  iinn  mmoosstt  

ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess..  TThhiiss  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  NNeeww  WWoorrlldd  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  OOrrddeerr  rreeccooggnniissiinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ccuullttuurree  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

((ccff  MMaaccBBrriiddee  11998800::  3300--3311;;  CCaassmmiirr  11999911;;  SScchhmmuucclleerr  22000066;;  SSiitthhoollee  eett  aall  22000066))..      

33..22..44  CCoonnssttrruuccttiivviissmm    

CCoonnssttrruuccttiivviissmm  ddrriiffttss  ffrroomm  ccuullttuurraall  rreellaattiivviittyy  ttoo  ppeerrssoonnaall  rreellaattiivviittyy  wwhheerree  eeaacchh  ppeerrssoonn  

ccoonnssttrruuccttss  tthheeiirr  oowwnn  mmeeaanniinngg  oorr  rreeaalliittyy  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  eexxppeerriieenncceess  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999::  

119900))..  TThhee  nnoottiioonn  ooff  pprraaxxiiss  ((FFrreeiirree11997700))  aass  tthhee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  ddiiaalloogguuee  aaccccoouunnttss  ffoorr  tthhiiss  

ccoonnssttrruuccttiivviisstt  aassssuummppttiioonn..  CCoonnssttrruuccttiivviissmm  ppoosseess  tthhee  ffiirrsstt  sseerriioouuss  cchhaalllleennggee  ttoo  tthhee  eemmpphhaassiiss  oonn  

oorrddeerr  aass  tthhee  iissssuueess  ooff  oonnttoollooggyy  aarree  ccoommpplleetteellyy  sseett  aassiiddee..    

AAlltthhoouugghh  iinnddiivviidduuaall  ‘‘ccoonnssttrruuccttiinnggss’’  aarree  oorrddeerrllyy,,  tthheeyy  aarree  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  iinnddiivviidduuaallss..  AAss  ssuucchh,,  

nnoo  ssttaannddaarrdd  ooff  kknnoowwiinngg  iiss  nneecceessssaarryy  bbeeyyoonndd  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall..  PPoowweerr  iiss  tthhuuss  ccaarrrriieedd  bbyy  eeaacchh  

iinnddiivviidduuaall  aanndd  iiss  ooppeenn  eeqquuaallllyy  ttoo  eeaacchh  mmeemmbbeerr  ooff  ssoocciieettyy  aass  ooppppoosseedd  ttoo  iittss  cceennttrraalliissaattiioonn  

wwhhiicchh  wwee  hhaavvee  sseeeenn  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  aassssuummppttiioonnss..    

OOnnee  mmaajjoorr  pprroobblleemm  wwiitthh  tthhiiss  aassssuummppttiioonn  iiss  tthhaatt  ddiiaalloogguuee  oorr  nneeggoottiiaattiioonn  ((aann  aassppeecctt  wwhhiicchh  iiss  

iinntteeggrraall  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn))  ttoo  aammeelliioorraattee  ccoonnfflliicctt  wwhhiicchh  uussuuaallllyy  eennssuueess  ffrroomm  ddiiffffeerreennccee  ddooeess  

nnoott  oonnllyy  bbeeccoommee  uunnnneecceessssaarryy  bbuutt  aallssoo  iimmppoossssiibbllee..  TThhiiss  sstteerreeoottyyppiicc  aassssuummppttiioonn  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  

rreelleevvaanntt  ttoo  ccuullttuurreess  tthhaatt  pprroommoottee  iinnddiivviidduuaalliissmm  aanndd  ccoonnssuummeerriissmm..    

CCoonnssttrruuccttiivviissmm  aaccccoouunnttss  ffoorr  ttoopp--ddoowwnn  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  tthhaatt  ffooccuuss  oonn  bbeehhaavviioouurr  

cchhaannggee  aass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  iinnfflluueenncciinngg  ssoocciiaall  cchhaannggee,,  aanndd  aallssoo  ttoo  aalltteerrnnaattiivvee  aapppprrooaacchheess  tthhaatt  uussee  

tthheeaattrree  aass  eeffffeeccttiivvee  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  iinnvvoollvviinngg  iinnddiivviidduuaallss  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  aaccttiivviittiieess  ((DDeerrvviinn  aanndd  

HHuueessccaa11999999::  119922))..  TThhee  kkeeyyss  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  aarree  aassssuummeedd  ttoo  bbee  llyyiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  mmiinnddss  ooff  

ssoocciiaall  aaccttoorrss..    

33..22..55  PPoossttmmooddeerrnniissmm  

PPoossttmmooddeerrnniissmm  pprreesseennttss  aa  ffuurrtthheerr  sseerriioouuss  aanndd  sstteerrnneerr  cchhaalllleennggee  ttoo  tthhee  iiddeeaa  ooff  oorrddeerr  aanndd  

iinnttrroodduucceess  aann  aacccceeppttaannccee  ooff  cchhaaooss..  IItt  aabbaannddoonnss  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aannyy  kkiinndd  ooff  ssyysstteemmaattiicc  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eennttaaiillss  aa  cchhaaoottiicc  rreeaalliittyy  aass  wweellll  aass  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss  ooff  kknnoowwiinngg..    IItt  rreeffuusseess  aa  

ddiirreecctt  oonnttoollooggiiccaall  rroouuttee  ttoo  rreeaalliittyy  aanndd  iitt  ooffffeerrss  nnoo  uunniivveerrssaall  ssttaannddaarrdd  ooff  jjuuddggmmeenntt  aass  iitt   

ssuuggggeessttss  tthhaatt  hhuummaannss  aarree  nnaattuurraallllyy  cchhaaoottiicc,,  ddeecceenntteerreedd  aanndd  uunnccoonnsscciioouuss  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  
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11999999::  119933))..  TThhiiss  ccoouulldd  bbee  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  ccoonncceepptt  aass  pprraaccttiicceedd  iinn  tthhee  ccoorrppoorraattee  

wwoorrlldd..  TThhee  ssttaakkeehhoollddeerr  aassppeecctt  iiss  eexxaammiinneedd  iinn  mmuucchh  mmoorree  ddeettaaiill  iinn  tthhee  nneexxtt  cchhaapptteerr..  

EEvveenn  tthhoouugghh  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  hhaass  nnoott  bbeeeenn  iinnfflluueenncceedd  mmuucchh  bbyy  tthhee  nnoottiioonnss  ooff  

ppoossttmmooddeerrnniissmm,,  aann  iinnddiirreecctt  eennggaaggeemmeenntt  wwiitthh  ppoossttmmooddeerrnniisstt  iiddeeaass  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  

SSeerrvvaaeess  ((11998899))  wwhhoo  iimmpplliicciittllyy  aacckknnoowwlleeddggeedd  nnoottiioonnss  ooff  ddeecceenntteerreeddnneessss,,  cchhaaooss  aanndd  

ffrraaggmmeennttaattiioonn  iinn  hhiiss  aaddvvooccaaccyy  ffoorr  ““mmuullttiipplliicciittyy  iinn  oonnee  wwoorrlldd””  oorr  pplluurraalliissmm  iinn  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  ((11999999::  119933))..  

33..22..66  CCoommmmuunniittaarriiaanniissmm  

CCoommmmuunniittaarriiaanniissmm  iiss  tthhee  llaasstt  sstteerreeoottyyppee  wwhhiicchh  iinnccoorrppoorraatteess  aallll  tthhee  ootthheerr  aassssuummppttiioonnss  

ddiissccuusssseedd  aabboovvee  aanndd  iitt  aatttteemmppttss  ttoo  ffiinndd  aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  tthhee  dduuaalliissmmss  ddiissccuusssseedd  eeaarrlliieerr  bbyy  

hhaarrmmoonniissiinngg  tthhee  rriiccoocchheett  bbeettwweeeenn  oorrddeerr  aanndd  cchhaaooss  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999))..  IItt  ffooccuusseess  oonn  

tthhee  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  hhuummaannss  iinnddiivviidduuaallllyy  aanndd  ccoolllleeccttiivveellyy  mmaakkee  aanndd  uunnmmaakkee  bbootthh  oorrddeerr  aanndd  

cchhaaooss..  BBaasseedd  oonn  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  tthhaatt  ssoocciieettiieess  aarree  mmaaddee  iinn  ccoommmmuunniittiieess,,  tthhee  aapppprrooaacchh  ddooeess  

nnoott  nneeggaattee  aannyy  wwaayy  ooff  kknnoowwiinngg  ((oonnttoollooggyy  aanndd  eeppiisstteemmoollooggyy))  bbuutt  iitt  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhaatt  bbootthh  

tthhee  kknnoowwiinngg  aanndd  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  tteessttiinngg  tthhee  kknnoowwiinngg  aarree  mmaaddee  aanndd  ccoonntteesstteedd  iinn  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  oorr  ddiiaalloogguuee  ((DDeerrvviinn  aanndd  HHuueessccaa  11999999::  220000))..    

TThhee  aassssuummppttiioonn  ooff  tthhiiss  sstteerreeoottyyppee  iiss  tthhaatt  ddiiaalloogguuee  iiss  ffuunnddaammeennttaall  ttoo  tthhee  jjoouurrnneeyy  tthhaatt  hhuummaannss  

ttrraavveell,,  iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  ccoolllleeccttiivveellyy,,  bbeettwweeeenn  oorrddeerr  aanndd  cchhaaooss..  IItt  tthhuuss  pprroovviiddeess  aann  

eeppiisstteemmoollooggiiccaall  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  aa  vviieeww  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbeeiinngg  mmaaddee  iinn  ddiiaalloogguuee  aanndd  aallssoo  aann  

oonnttoollooggiiccaall  mmaannddaattee  wwhhiicchh  ssuuggggeessttss  iinntteerrddeeppeennddeennccee  aanndd  ssttiippuullaatteess  ttoolleerraannccee  ooff  ddiiffffeerreennccee..  IItt  

ppoossiittss  tthhiiss  aass  aa  nnoorrmmaattiivvee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy  bbaasseedd  ssoocciieettyy..  

CCoommmmuunniittaarriiaanniissmm  aanndd  eemmppoowweerrmmeenntt  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  PPaarrttiicciippaattoorryy  

DDeevveellooppmmeenntt  ((CCFFPPDD))  mmooddeell  ((FFiigguueerrooaa  eett  aall  22000022)),,  oonnee  ooff  tthhee  llaatteesstt  aanndd  aarrgguuaabbllyy  iiddeeaall  mmooddeell  

ttoo  gguuiiddee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  

ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivveess..      

FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  ccllaarriittyy,,  ttaabbllee  33..11  bbeellooww  lliissttss  tthhee  tthheeoorriieess  aanndd  mmooddeellss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((tthhee  

mmeettaa--tthheeoorreettiiccaall  ffrraammeewwoorrkk))  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr..  SSoommee  mmooddeellss  ccoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  

iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthhee  mmeettaatthheeoorreettiiccaall  aassssuummppttiioonnss  ddiissccuusssseedd  aabboovvee..  FFoorr  tthhee  rreeaassoonnss  tthhaatt  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ssuuffffeerrss  ffrroomm  llaacckk  ooff  aa  tthheeoorryy  tthhaatt  ggoovveerrnnss  iittss  aapppplliiccaattiioonn,,  II  iinncclluuddee  ssttaakkeehhoollddeerr  

tthheeoorryy  aass  tthhee  ssuuggggeesstteedd  tthheeoorryy  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..    
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TTaabbllee  33..11::  TThheeoorriieess  aanndd  MMooddeellss  ooff  PPaarrttiicciippaattiioonn    

  
MMeettaatthheeoorryy  

EEmmppoowweerrmmeenntt,,  CCoommmmuunniittaarriiaanniissmm    
EEmmppoowweerrmmeenntt  aanndd  ccoommmmuunniittaarriiaanniissmm  ffoorrmm  tthhee  uunnddeerrlliinniinngg  mmeettaatthheeoorreettiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  

bbiinnddiinngg  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  nnaarrrraattiivvee..    
  

TThheeoorryy  
[[SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy]]  

SSttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iiss  uusseedd  iinn  ssttrraatteeggiicc  ccoorrppoorraattee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  IItt  iiss  bbeeiinngg  eexxaammiinneedd  hheerree  ttoo  
ffiinndd  oouutt  hhooww  iitt  sshheeddss  lliigghhtt  oonn  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ddeevveellooppmmeenntt..  

  
PPaarrttiicciippaattiioonn  TTaaxxoonnoommiieess//MMooddeellss  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  PPaarrttiicciippaattoorryy  DDeevveellooppmmeenntt,,  ((MMaarriiaa  FFiigguueerrooaa  eett  aall  22000022));;  FFrreeiirriiaann  
PPeeddaaggooggyy,,  ((PPaaoolloo  FFrreeiirree  11997733));;  LLaaddddeerr  ooff  CCiittiizzeenn  PPaarrttiicciippaattiioonn  ((SShheerrrryy  AArrnnsstteeiinn  11996699));;  

LLeevveellss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  ((NNoorrmmaann  UUpphhooffff  11998855))  
  

II  hhaavvee  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  aarrttiiccuullaatteedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  nnaarrrraattiivvee  iinn  tteerrmmss  ooff  vvaarriioouuss  mmeettaatthheeoorreettiiccaall  

ffrraammeewwoorrkkss  rraannggiinngg  ffrroomm  ttoottaalliizziinngg  oorrddeerr  ttoo  aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt  oonn  ddiiffffeerreennccee  oorr  

ccoommmmuunniittaarriiaanniissmm..  TThheessee  sstteerreeoottyyppeess  iinnfflluueennccee  ddiiffffeerreenntt  ttaaxxoonnoommiieess  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwhhiicchh  

ppeeooppllee  hhoolldd..  TThheessee  ttaaxxoonnoommiieess  wweerree  hhiigghhlliigghhtteedd  ttoo  sshhooww  tthhee  dduuaall  nnaattuurree  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

TThhiiss  ccoonnuunnddrruumm  wwaass  aattttrriibbuutteedd  ttoo  aa  llaacckk  ooff  tthheeoorryy  oorr  uunnddeerrtthheeoorriissaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

33..33  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  PPaarrttiicciippaattoorryy  DDeevveellooppmmeenntt  ((CCFFPPDD))  MMooddeell  

TThhee  CCFFPPDD  mmooddeell  ffooccuusseess  oonn  hhooww  ddiiaalloogguuee  rreellaatteess  ttoo  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  bbyy  sshhoowwiinngg  hhooww  

ssttaakkeehhoollddeerr  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  ccaann  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  pprroodduuccee  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  

((FFiigguueerrooaa  eett  aall..,,  22000022::  IIIIII))..    

AAss  wwiitthh  ccoommmmuunniittaarriiaanniissmm,,  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  pprreesseennttss  ddiiaalloogguuee  ffuunnddaammeennttaall  ttoo  tthhee  jjoouurrnneeyy  

tthhaatt  hhuummaannss  ttrraavveell,,  iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  ccoolllleeccttiivveellyy,,  ttoowwaarrddss  ddeevveellooppiinngg  tthheemmsseellvveess..  TThhee  mmooddeell  

aallssoo  pprroovviiddeess  aann  eeppiisstteemmoollooggiiccaall  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  aa  vviieeww  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  bbeeiinngg  mmaaddee  iinn  

ddiiaalloogguuee  aanndd  aallssoo  aann  oonnttoollooggiiccaall  mmaannddaattee  wwhhiicchh  ssuuggggeessttss  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  aanndd  ssttiippuullaatteess  

ttoolleerraannccee  ooff  ddiivveerrssiittyy..  TThhee  mmooddeell  iiss  bbootthh  ddeessccrriippttiivvee  aanndd  pprreessccrriippttiivvee..  IItt  ssppeecciiffiieess  aa  sseerriieess  ooff  

ccrriittiiccaall  sstteeppss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  uunnddeerrttaakkeenn1133  iinn  bbootthh  tthhee  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  ssttaaggeess..  IItt  

sshhoowwss  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  iittss  pprreessccrriippttiioonn  bbyy  lliissttiinngg  tthhee  oouuttccoommeess  eexxppeecctteedd  wwhheenn  tthhee  pprroocceessss  iiss  

eeffffeeccttiivveellyy  ccoommpplleetteedd,,  mmaakkiinngg  tthhee  mmooddeell  iinnssttrruummeennttaall  aass  wweellll..  FFiigguurree  33..11  oovveerrlleeaaff  iilllluussttrraatteess  

tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell..  

  

                                                
1133  TThhee  sstteeppss  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  hhaappppeenn  iinn  aa  ssppeecciiffiicc  ccoonntteexxtt  oorr  ccaassee..  AAllssoo,,  ssoommee  mmaayy  ttaakkee  ppllaaccee  ssiimmuullttaanneeoouussllyy..  
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FFiigguurree  33..11  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  ((CCFFPPDD))  MMooddeell..  KKiinnccaaiidd  aanndd  

FFiigguueerrooaa  ((22000099::11333344))  

CCaattaallyyssttss  
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HHoowwaarrdd--GGrraabbmmaann  aanndd  SSnneettrroo  ((22000033)),,  aanndd  KKiinnccaaiidd  aanndd  FFiigguueerrooaa  ((22000099::  11332244))  aarrttiiccuullaattee  tthhee  

iinnssttrruummeennttaall  vvaalluuee  ((oouuttccoommeess))  ooff  eeffffeeccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn..  AAss  sshhoowwnn  oonn  FFiigguurree  44..11,,  tthhee  

ccoommmmuunniittyy//ssttaakkeehhoollddeerr  ddiiaalloogguuee  ssttaaggee  pprreessccrriibbeess  tteenn  iitteerraattiivvee  sstteeppss  wwhhiillee  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  

aaccttiioonn  ssttaaggee  pprreessccrriibbeess  ffiivvee..  TThhee  llaatttteerr  iiss  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  tthhee  ffoorrmmeerr  mmaakkiinngg  tthhee  ttwwoo  

iinneexxttrriiccaabbllyy  nneetttteedd..  

TThhrreeee  ssiiggnniiffiiccaanntt  sstteeppss  iinn  tthhee  ddiiaalloogguuee  ssttaaggee  aarree  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg..  TThheessee  aarree  ((aa))  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  lleeaaddeerrss  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  ((bb))  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  ppeerrcceeppttiioonnss,,  

aanndd  ((cc))  eexxpprreessssiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  aanndd  sshhaarreedd  iinntteerreessttss..  TThhee  ffiirrsstt  sstteepp  pprreessccrriibbeess  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  

ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  ddiiaalloogguuee  aabboouutt  tthhee  iiddeennttiiffiieedd  pprroobblleemm..  SSiinnccee  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmaayy  hhaavvee  

ddiiffffeerreenntt  iinntteerreessttss,,  tthheeyy  eexxpprreessss  tthheeiirr  iinnddiivviidduuaall  aanndd  sshhaarreedd  iinntteerreessttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccllaarriiffyy  eeaacchh  

ootthheerr’’ss  ppeerrcceeppttiioonnss  aabboouutt  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aatt  hhaanndd..    UUssuuaallllyy,,  ccoonnfflliicctt  iiss  bboouunndd  ttoo  hhaappppeenn  dduurriinngg  

ssuucchh  ccoonnvveerrssaattiioonnss  wwhheerree  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  iinnvvoollvveedd..  IItt  rreessuullttss  ffrroomm  vvaarriieedd  iinntteerreessttss  

tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwoouulldd  hhaavvee  eexxpprreesssseedd..    

IIff  nnoott  rreessoollvveedd,,  ccoonnfflliicctt  ccaann  jjeeooppaarrddiissee  tthhee  pprroocceessss  aanndd  rreennddeerr  tthhee  iinniittiiaattiivvee  uunnssuucccceessssffuull  

((KKiinnccaaiidd  aanndd  FFiigguueerrooaa  22000099))..  TThhiiss  iiss  wwhhyy  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iinnvvoollvvee  aallll  tthhee  rreelleevvaanntt  

ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  tthhee  vveerryy  bbeeggiinnnniinngg  ssttaaggeess  ooff  aannyy  iinniittiiaattiivvee  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  eemmeerrggeennccee  ooff  

ccoonnfflliicctt  aatt  ccrriittiiccaall  ssttaaggeess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  mmooddeell  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhaatt  ddiiaalloogguuee  mmaayy  nnoott  bbee  

aaddeeqquuaattee  ttoo  ssoollvvee  tthhiiss  ccoonnfflliicctt..  BBee  tthhaatt  aass  iitt  mmaayy,,  iitt  ffaaiillss  ttoo  ggoo  oonn  ttoo  ooffffeerr  aa  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhiiss  

iinneessccaappaabbllee  pprroobblleemm..  

NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  ccaann  bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  ttooooll  ttoo  mmeeaassuurree  aanndd  pprreeddiicctt  ssuucccceessss  oorr  

ffaaiilluurree  ooff  ccoommmmuunniittyy  pprroojjeeccttss  ((FFiigguueerrooaa  eett  aall..,,  22000022::  iiiiii;;  KKiinnccaaiidd  aanndd  FFiigguueerrooaa,,  11999999::  11331166))..  

AAss  sshhoowwnn,,  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  aann  iitteerraattiivvee  aanndd  ddyynnaammiicc  pprroocceessss  tthhaatt  ssttaarrttss  wwiitthh  aa  ccaattaallyysstt  

oorr  ssttiimmuulluuss  tthhaatt  ccaann  bbee  iinntteerrnnaall  oorr  eexxtteerrnnaall  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  ccaattaallyysstt  lleeaaddss  ttoo  iinntteerraaccttiioonn  

aammoonngg  ssttaakkeehhoollddeerrss..  WWhheenn  eeffffeeccttiivvee,,  tthhiiss  lleeaaddss  ttoo  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  aanndd  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  aa  

pprroobblleemm  ((FFiigguueerrooaa  eett  aall..,,  22000022::  iiiiii))..  TThhee  uullttiimmaattee  ggooaall,,  aass  sshhoowwnn,,  iiss  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt,,  

wwhhiicchh  rreessuullttss  ffrroomm  iinnddiivviidduuaall  aanndd  ssoocciiaall  cchhaannggee..  

AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  tthhee  mmooddeell  ffaaiillss  ttoo  pprroovviiddee  aannsswweerrss  ttoo  qquueessttiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  mmaannaaggiinngg  ccoonnfflliicctt..  

KKiinnccaaiidd  aanndd  FFiigguueerrooaa  ((11999999)),,  tthhee  aauutthhoorrss  ooff  tthhee  mmooddeell  aallssoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhiiss..  OOnn  FFiigguurree  33..11,,  

ddiiaalloogguuee  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ssttaaggee..  IItt  iiss  mmoosstt  lliikkeellyy  tthhaatt  nnoott  eevveerryy  ssttaakkeehhoollddeerr  wwiillll  

aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhiiss  ddiiaalloogguuee..  KKiinnccaaiidd  aanndd  FFiigguueerrooaa  ((11999999))  nnoottee  tthhaatt  tthhee  mmooddeell  nneeiitthheerr  

sshhoowwss  wwhheetthheerr  tthheessee  eexxcclluuddeedd  ssttaakkeehhoollddeerrss  ccaann  bbee  iinnvvoollvveedd  aatt  aa  llaatteerr  ssttaaggee..  TThhee  mmooddeell  aallssoo  
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ddooeess  nnoott  iinnddiiccaattee  iiff  iitt  mmaakkeess  aa  ddiiffffeerreennccee  iiff  tthhee  ddoooorr  iiss  lleefftt  ooppeenn  ffoorr  tthhoossee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  jjooiinn  

llaatteerr  iinn  tthhee  pprroocceessss  aanndd  ppeerrhhaappss  sshhaarree  iinn  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  aa  ssuucccceessssffuull  pprroojjeecctt..    

TThhee  mmooddeell  ssuubbjjeeccttss  tthhee  wwhhoollee  pprroocceessss  ooff  ccoommmmuunniittyy  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  ttoo  

““eexxtteerrnnaall  ccoonnssttrraaiinnttss  aanndd  ssuuppppoorrtt””  ((FFiigguurree  33..11)),,  ssuuggggeessttiinngg  aa  ppoossssiibbllee  nneeggaattiivvee  oorr  ppoossiittiivvee  

iimmppaacctt  oonn  tthhee  iinntteennddeedd  oouuttccoommeess..  HHoowweevveerr,,  iitt  ffaaiillss  ttoo  pprreessccrriibbee  oorr  ssuuggggeesstt  wwaayyss  tthhrroouugghh  

wwhhiicchh  tthhee  eexxtteerrnnaall  ffoorrcceess  ccaann  bbee  mmaannaaggeedd  ttoo  ooppttiimmiissee  tthhee  ccooooppeerraattiivvee  ppootteennttiiaall  oorr  nneeuuttrraalliissee  

tthhee  ccoommppeettiittiivvee  tthhrreeaatt  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  eexxtteerrnnaall  pprreessssuurreess..    

PPrroobbaabbllyy  ffrroomm  tthhee  ssttaannddppooiinntt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbeeiinngg  iinncclluussiioonn  ooff,,  aanndd  ddiiaalloogguuee  aammoonngg  tthhee  

llooccaall  ccoommmmuunniittyy,,  tthhee  mmooddeell  ddeelliibbeerraatteellyy  aavvooiiddss  aaddddrreessssiinngg  iissssuueess  tthhaatt  hhaavvee  aannyytthhiinngg  ttoo  ddoo  

wwiitthh  tthhee  eexxtteerrnnaall  ffoorrcceess..  VViieewweedd  ffrroomm  tthhiiss  ppeerrssppeeccttiivvee,,  tthhee  mmooddeell  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  sseellff  

ccoonnttrraaddiiccttoorryy  aass  iitt  aacckknnoowwlleeddggeess  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ““ssttaakkeehhoollddeerrss””  wwhhoossee  ddeeffiinniittiioonn,,  aass  wwee  

hhaavvee  aallrreeaaddyy  sseeeenn,,  iimmpplliieess  aannyyoonnee  wwhheetthheerr  iinntteerrnnaall  ooff  eexxtteerrnnaall  wwhhoo  hhaass  iinntteerreesstt  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

iinniittiiaattiivvee..  AAss  tthhee  mmooddeell  ssttaannddss,,  iitt  eexxppoosseess,,  oorr  lleeaavveess  ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivveess  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  

eexxtteerrnnaall  ccoonnssttrraaiinnttss  oorr  ccoommppeettiittiivvee  pprreessssuurreess  wwiitthhoouutt  pprreessccrriibbiinngg  hhooww,,  ddeessppiittee  iittss  

iinneevviittaabbiilliittyy,,  eexxtteerrnnaall  tthhrreeaatt  ccaann  bbee  nneeuuttrraalliisseedd..    

CCoommpplleemmeennttiinngg  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  wwiitthh  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ccaann  ggoo  aa  lloonngg  wwaayy  iinn  

aaddddrreessssiinngg  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  lliimmiittaattiioonnss  ooff  tthhee  mmooddeell..  SSttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  pprreessccrriibbeess  aa  

ssttrraatteeggyy  ffoorr  mmaannaaggiinngg  bbootthh  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  aannyy  ffiieelldd  ((FFrreeeemmaann,,  11998844::  

113399--114444))..  TThhee  ssttrraatteeggyy  iiss  bbaasseedd  oonn  wwhhaatt  FFrreeeemmaann  ccaallllss  ssttaakkeehhoollddeerr  aannaallyyssiiss  wwhhiicchh  ccaatteeggoorriisseess  

ssttaakkeehhoollddeerrss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  ccooooppeerraattiivvee  oorr  ccoommppeettiittiivvee  ppootteennttiiaall  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ((ccff..  

FFiigguurree  44..33  oonn  pp..3377))..    

33..44  SSttaakkeehhoollddeerrss  IIddeeaass  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  PPrroojjeeccttss    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  BBaaiilluurr  ((22000077::  6677)),,  aalltthhoouugghh  mmuucchh  ooff  tthhee  wwrriittiinngg  oonn  ssttaakkeehhoollddeerrss  hhaass  aann  

““iinndduussttrriiaalliisseedd  ccoouunnttrryy  ffooccuuss””,,  tthhee  iiddeeaa  hhaass  ““ssttrroonnggllyy  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss””..  EEvveerr  ssiinnccee  tthhee  tthheeoorriissaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbeeggaann  iinn  tthhee  11997700ss,,  tthhee  

llaanngguuaaggee  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinncclluuddeess  tteerrmmss  ssuucchh  aass  

‘‘ccoommmmuunniittyy  iinnvvoollvveemmeenntt’’,,  ggrraassssrroooottss  ppaarrttiicciippaattiioonn’’  oorr  ‘‘llooccaall  ppaarrttiicciippaattiioonn’’..  AAlltthhoouugghh  

lliinngguuiissttiicc  ddiissccoouurrssee  iiss  mmaarrggiinnaallllyy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhiiss  ssttuuddyy,,  ssiimmppllee  ddiissccoouurrssee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  lliitteerraattuurree  sshhoowwss  aa  ‘‘ttrraannssffeerr’’  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  aapppprrooaacchh  iinnttoo  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffiieelldd..    



3311  
 

AAss  eevviiddeenncceedd  iinn  FFiigguurree  33..11,,  tthhee  tteerrmm  ““ssttaakkeehhoollddeerr””  iiss  oonnee  ooff  tthhee  kkeeyy  tteerrmmss  iinn  tthhee  CCFFPPDD  

mmooddeell  aanndd  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  pprroocceessss..  TThhee  tteerrmm  iiss  uusseedd  iinntteerrcchhaannggeeaabbllyy  wwiitthh  ‘‘ccoommmmuunniittyy’’  ((sseeee  

TTuuffttee  aanndd  MMeeffaallooppuullooss  22000099,,  FFiigguueerrooaa  eett  aall  22000022,,  BBeesssseettttee  22000044,,  WWiillccooxx  11999944))..  

AAlltthhoouugghh  ““ccoommmmuunniittyy  pprrooffiilliinngg””  aarrttiiccuullaatteedd  bbyy  BBeesssseettttee  ((22000044))  iiss  ssiimmiillaarr  ttoo  ‘‘ssttaakkeehhoollddeerr  

aannaallyyssiiss’’  tthhaatt  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy,,  tthheerree  iiss  nnoo  eexxpplliicciitt  mmeennttiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  

ooff  tthhee  tthheeoorryy  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  lliitteerraattuurree..  TThhoouugghh  tthhee  lliitteerraattuurree  ppaarrttiiaallllyy  

aannsswweerrss  wwhhyy  aanndd  hhooww  ssttaakkeehhoollddeerrss  sshhoouulldd  bbee  iinnvvoollvveedd,,  iitt  iiss  nnoott  cclleeaarr  wwhhoo  tthheeyy  aarree  aanndd  hhooww  

tthheeiirr  ddiivveerrssee  iinntteerreessttss  ccoouulldd  bbee  aaccccoommmmooddaatteedd  aanndd  mmaannaaggeedd  iinn  aa  ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivvee..    

IItt  iiss  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  bbaacckkggrroouunndd  tthhaatt  tthhiiss  ssttuuddyy  bbrriinnggss  tthhee  nnoottiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  wwhhiicchh  

ddeeffiinneess  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  pprroovviiddee  iinnssiigghhtt  oonnttoo  hhooww  tthheeyy  ccaann  bbee  mmaannaaggeedd..  TThhee  ssttuuddyy  tthhuuss  

eexxaammiinneess  tthhee  rreelleevvaannccee  aanndd  ppoossssiibbllee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee  iinniittiiaattiivveess..  TThhee  pprreemmiissee  iiss  tthhaatt  iiff  ssttaakkeehhoollddeerr  

tthheeoorryy  iiss  uusseedd,,  ttwwoo  ppootteennttiiaall  bbeenneeffiittss  wwiillll  ffoollllooww  rreeggaarrddiinngg  pprroobblleemmss  cchhaarraacctteerriissiinngg  

ppaarrttiicciippaattiioonn  nnootteedd  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  cchhaapptteerrss..  FFiirrssttllyy,,  iitt  ccoouulldd  ooffffeerr  aa  ccoommpprreehheennssiibbllee  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  SSeeccoonnddllyy,,  aa  ssttaannddaarrdd  wwaayy  ooff  iittss  aapppplliiccaattiioonn  iinn  

ssoocciiaall  cchhaannggee  iinniittiiaattiivveess  ccoouulldd  bbee  rreeaalliisseedd..  TThhiiss  wwiillll  ggoo  aa  lloonngg  wwaayy  iinn  hheellppiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  

aaggeennttss  ttoo  eemmppoowweerr  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  aacchhiieevvee  tthhee  ddeessiirreedd  ssoocciiaall  cchhaannggee..    

II  hhaavvee  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr  aatttteemmpptteedd  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  nnoottiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeevveellooppmmeenntt,,  

eexxppaattiiaattiinngg  oonn  tthhee  ccoonnffuussiioonn  aanndd  dduuaalliissmmss  aarroouunndd  tthhee  mmeeaanniinngg  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  

ppaarrttiicciippaattiioonn..  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aass  bbootthh  aa  mmeeaannss  aanndd  aann  eenndd..  IItt  iiss  

aallssoo  ccaatteeggoorriisseedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ssccaallee  aatt  wwhhiicchh  iitt  iiss  aapppplliieedd  tthhaatt  iiss  aatt  aa  pprroojjeecctt  lleevveell  aanndd  aass  

aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt..  SSoommee  ddeeffiinniittiioonnss  eemmpphhaassiizzee  tthhee  ssoovveerreeiiggnnttyy  ooff  llooccaall  ccoonnttrrooll  aanndd  ccuullttuurraall  

ssoolliiddaarriittyy  wwhhiillee  ootthheerrss  aarree  rreellaattiivveellyy  ssttrraatteeggiicc  bbuutt  rreeccooggnniizzee  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg..  GGeennuuiinnee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  wwaass  nnootteedd  aass  tthhaatt  wwhhiicchh  rreeccooggnniisseess  ddiivveerrssiittyy,,  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  aanndd  ffaacciilliittaatteess  

ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceessss  iinn  aa  sshhaarreedd  mmiilliieeuu  ooff  iinntteerreessttss  oorr  aammoonngg  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhee  

cchhaapptteerr  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ccoonntteexxtt  iiss  uunnddeerrtthheeoorriisseedd  

aanndd  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerr  llaanngguuaaggee  iiss  pprreevvaalleenntt  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiissccoouurrssee..  AAnn  

eexxaammiinnaattiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy,,  aa  tthheeoorryy  ccoommmmoonnllyy  uusseedd  iinn  tthhee  ssttrraatteeggiicc  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ffiieelldd,,  wwaass  ssuuggggeesstteedd  ttoo  sseeee  hhooww  iitt  ccaann  sshheedd  lliigghhtt  oonn  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  IItt  iiss  ttiimmee  ffoorr  

uuss  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy..  II  ddeevvoottee  tthhee  nneexxtt  cchhaapptteerr  ttoo  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  rreevviieeww  ooff  

tthhee  tthheeoorryy  aass  wweellll  aass  tthhee  ccrriittiicciissmm  lleevveelllleedd  aaggaaiinnsstt  iitt..    



3322  
 

CChhaapptteerr  FFoouurr::  TThhee  SSttaakkeehhoollddeerr  FFrraammeewwoorrkk14  

  
44..11  SSttaakkeehhoollddeerr  MMaannaaggeemmeenntt  AApppprrooaacchh  

TThhee  ssttaakkeehhoollddeerr  ccoonncceepptt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ttwwoo  kkeeyy  ccoonncceeppttss  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy,,  tthhee  ootthheerr  oonnee  bbeeiinngg  tthhaatt  

ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwhhiicchh  hhaass  jjuusstt  bbeeeenn  eexxaammiinneedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cchhaapptteerr..  AA  ccoommpprreehheennssiivvee  

rreevviieeww  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy,,  wwhhiicchh  uunnddeerrppiinnss  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  ccoonncceepptt,,  iiss  tthheerreeffoorree  

iimmppeerraattiivvee..  RReevviieewwiinngg  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr..  

TThhee  nnoottiioonn  ooff  ““ssttaakkeehhoollddeerrss””  iiss  ttrraaddiittiioonnaallllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ccoommmmeerrcciiaall  bbuussiinneessss  ffiieelldd  aanndd  iiss  

ccoommmmoonn  iinn  ddiisscciipplliinneess  ssuucchh  aass  ssttrraatteeggiicc  mmaannaaggeemmeenntt,,  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  aanndd  ppuubblliicc  

rreellaattiioonnss..  TThhee  ssttaakkeehhoollddeerr  aapppprrooaacchh  cchhaalllleennggeess  tthhee  ddoommiinnaanntt  wwaayy  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  bbuussiinneessss  

ccoorrppoorraattiioonnss  aass  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthheeiirr  oowwnneerrss  oorr  sshhaarreehhoollddeerrss..  IItt  iiss  rrooootteedd  iinn  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt  tthheessee  

ccoorrppoorraattiioonnss  oorr  ppeeooppllee  eennggaaggeedd  iinn  vvaalluuee  ccrreeaattiioonn  aanndd  ttrraaddee  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthheeiirr  

ssttaakkeehhoollddeerrss  --  iinnddiivviidduuaallss  oorr  ggrroouuppss  wwhhoossee  iinntteerreessttss  ccaann  aaffffeecctt,,  oorr  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  

ccoorrppoorraattiioonn’’ss  aaccttiivviittiieess  ((FFrreeeemmaann  11998844;;  FFrreeeemmaann  eett  aall  22001100))..  FFiigguurree  44..22,,  oonn  ppaaggee  3366,,  ppiiccttuurreess  

ssoommee  ttyyppiiccaall  ssttaakkeehhoollddeerrss  ooff  aa  llaarrggee  ccoorrppoorraattiioonn..    

TThhee  ssttaakkeehhoollddeerr  aapppprrooaacchh  iiss  cceennttrreedd  oonn  tthhee  pphhiilloossoopphhyy  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerrss’’  iinntteerreessttss  aarree  ooff  

iinnttrriinnssiicc  vvaalluuee  ttoo  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccoommppeettiittiivveenneessss  ((vvaalluuee  ccrreeaattiioonn  oorr  pprrooffiitt  mmaaxxiimmiissaattiioonn)),,  aanndd  

mmuusstt  tthheerreeffoorree  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  ccoorrppoorraattee  aaccttiivviittiieess  

((DDoonnaallddssoonn  aanndd  PPrreessttoonn  11999955))..  AAss  tthhee  aacckknnoowwlleeddggeedd  pprriimmaarryy  oobbjjeeccttiivvee  ooff  bbuussiinneessss  

ccoorrppoorraattiioonnss  iiss  ttoo  ggaaiinn  pprrooffiitt,,  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorriissttss  bbeelliieevvee  tthhaatt    

IInn  oorrddeerr  ttoo  mmaaxxiimmiissee  pprrooffiittss,,  ccoommppaanniieess  nneeeedd  ggrreeaatt  pprroodduuccttss  aanndd  sseerrvviicceess  tthhaatt  

ccuussttoommeerrss  wwaanntt,,  ssoolliidd  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  ssuupppplliieerrss  tthhaatt  kkeeeepp  ooppeerraattiioonnss  oonn  tthhee  eeddggee,,  

iinnssppiirreedd  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ssttaanndd  ffoorr  tthhee  ccoommppaannyy  mmiissssiioonn  aanndd  ppuusshh  tthhee  ccoommppaannyy  ttoo  

bbeeccoommee  bbeetttteerr,,  aanndd  ssuuppppoorrttiivvee  ccoommmmuunniittiieess  tthhaatt  aallllooww  bbuussiinneessss  ttoo  fflloouurriisshh  ((FFrreeeemmaann,,  

eett  aall  22001100::  1111))  

AAss  ddeeppiicctteedd  oonn  ffiigguurree  44..11  tthhee  aapppprrooaacchh  ccoonnssiissttss  ooff  tthhrreeee  tteenneettss,,  nnaammeellyy::  ddeessccrriippttiivvee,,  

nnoorrmmaattiivvee  aanndd  iinnssttrruummeennttaall  ((DDoonnaallddssoonn  aanndd  PPrreessttoonn  11999955))..  DDeessccrriippttiivveellyy,,  iitt  pprreesseennttss  aa  mmooddeell  

sshhoowwiinngg  wwhhaatt  aa  ccoorrppoorraattiioonn  iiss..  IInnssttrruummeennttaallllyy,,  iitt  pprreeddiiccttss  ccaauussee--eeffffeecctt  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  

eessttaabblliisshheess  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  eexxaammiinniinngg  tthhee  ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  ssaattiissffyyiinngg  ssttaakkeehhoollddeerr  

                                                
1144  TThhiiss  wwhhoollee  sseeccttiioonn  iiss  eexxtteennssiivveellyy  ddrraawwnn  ffrroomm  mmyy  ppuubblliisshheedd  wwoorrkk,,  LLuubboommbboo  ((22001111::  110044--111100))..    
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iinntteerreessttss  aanndd  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ccoorrppoorraattee  oobbjjeeccttiivveess  ((pprrooffiitt  mmaaxxiimmiissaattiioonn))..  NNoorrmmaattiivveellyy,,  iitt   

pprreessccrriibbeess  rreeccooggnniittiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  hhaass  aa  ccrriitteerriioonn  ooff  ddeeffiinniinngg  aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  tthheemm..  

  
  

FFiigguurree  44..11::  TThhrreeee  tteenneettss  ooff  tthhee  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy  

  

  

TThhee  tthheeoorryy  aacccceeppttss  tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  aarree  ooff  iinnttrriinnssiicc  vvaalluuee..  TThhee  nnoorrmmaattiivvee  

tteenneett  ooff  tthhee  tthheeoorryy  iiss  aallssoo  mmaannaaggeerriiaall  iinn  tthhaatt  iitt  rreeccoommmmeennddss  mmaannaaggeerriiaall  aattttiittuuddeess,,  ssttrruuccttuurreess  

aanndd  pprraaccttiicceess  tthhaatt  ccoonnssttiittuuttee  ssttaakkeehhoollddeerr  mmaannaaggeemmeenntt..  AAss  FFrreeeemmaann,,  WWiicckkss  aanndd  PPaarrmmeerr  ((22000044))  

ppooiinntt  oouutt,,  tthhee  tthheeoorryy  iiss  ‘‘mmaannaaggeerriiaall’’  iinn  tthhaatt  iitt  rreefflleeccttss  aanndd  ddiirreeccttss  hhooww  mmaannaaggeerrss  ooppeerraattee..  

TThhee  ssttaakkeehhoollddeerr  aapppprrooaacchh  iiss  iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthhee  wwoorrkk  ooff  EEddwwaarrdd  FFrreeeemmaann  ((11998844))  tthhaatt  

pprrooppoouunnddss  aa  tthheeoorryy  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhiicchh  sseerrvveess  ttoo  ““ttuurrnn  mmaannaaggeerriiaall  eenneerrggiieess  iinn  tthhee  rriigghhtt  

ddiirreeccttiioonn””  ((FFrreeeemmaann  11998844::  vvii))  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  ddoommiinnaanntt  vviieeww  ooff  bbuussiinneessss..  IItt  eemmpphhaassiisseess  tthhee  

nneeeedd  bbyy  mmaannaaggeerrss  ttoo  rreeggaaiinn  mmaannaaggeerriiaall  ccoommppeetteennccee  iinn  tthhee  ““ttuurrbbuulleenntt””  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  

aanndd  cchhaalllleennggeess  tthheemm  ttoo  rreeoorriieenntt  tthheeiirr  tthhiinnkkiinngg  ffrroomm  ‘‘bbllaammee  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr’’  ttoo  bbeeccoommee  

rreessppoonnssiivvee  ttoo  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  nneeeeddss  ((FFrreeeemmaann  11998844::  7744))..    
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BBaasseedd  oonn  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  ffaaiirrnneessss,,  oorr  ccoommmmoonn  ggoooodd,,  iitt  jjuuxxttaappoosseess  tthhee  iiddeeaa  ooff  vvaalluuee  ccrreeaattiioonn  

wwiitthh  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  aanndd  ccoorrppoorraattee  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  BBaaiilluurr  ((22000077::  6655)),,  ““aallll  

hhuummaann  bbeeiinnggss  aarree  uullttiimmaatteellyy  aaffffeecctteedd  bbyy  aannyy  ddeecciissiioonn,,  aanndd  bbeeccaauussee  wwee  aallll  hhaavvee  aann  eeqquuaall  aanndd  

lleeggiittiimmaattee  iinntteerreesstt  iinn  aa  ssaaffee  aanndd  ssttaabbllee  lliiffee,,  wwee  sshhoouulldd  aallll  hhaavvee  eeqquuaalliittyy  ooff  ooppppoorrttuunniittyy  aanndd  

ccoonnssiiddeerraattiioonn””  ((ccff..  CChhaammbbeerrss  11999944))..  OOrrggaanniissaattiioonnss  aass  eennttiittiieess  hhaavvee  aa  mmoorraall  oobblliiggaattiioonn  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  iittss  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhiiss  pphhiilloossoopphhyy  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  mmuusstt  cceennttrree  oonn  tthhee  iiddeeaa  ooff  

vvoolluunnttaarriissmm,,  wwhhiicchh  iiss  ““nnoott  oonnllyy  ……  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  oouurr  ssoocciiaall  ffaabbrriicc,,  bbuutt  tthhee  ccoosstt  ooff  ootthheerr  

aapppprrooaacchheess  aarree  ssiimmppllyy  ttoooo  hhiigghh””  ((FFrreeeemmaann  11998844::  7744))..  

44..22  TThhee  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy  

SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy  ddeessccrriibbeess  aa  ccoorrppoorraattiioonn  aass  aa  ssyysstteemm  oorr  ccoonnsstteellllaattiioonn  ooff  ccooooppeerraattiivvee  aanndd  

ccoommppeettiittiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  ppoosssseessssiinngg  iinnttrriinnssiicc  vvaalluuee  ttoo  tthhee  ssuucccceessss  oorr  ffaaiilluurree  ooff  tthhee  

ccoorrppoorraattiioonn  ((DDoonnaallddssoonn  aanndd  PPrreessttoonn  11999955))..  TThhee  tthheeoorryy  pprreessccrriibbeess  tthhaatt  eeaacchh  ooff  tthheessee  iinntteerreesstt  

ggrroouuppss  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  wwhheenneevveerr  tthhee  ccoorrppoorraattiioonn  iinntteennddss  ttoo  mmaakkee  aa  ddeecciissiioonn..  IItt  bbeelliieevveess  

tthhaatt  ccoorrppoorraattiioonnss  tthhaatt  ccoonnssiiddeerr  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  iinn  tthheeiirr  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg,,  aallll  tthhiinnggss  bbeeiinngg  

eeqquuaall,,  aarree  ““rreellaattiivveellyy  ssuucccceessssffuull  iinn  ccoonnvveennttiioonnaall  ppeerrffoorrmmaannccee  tteerrmmss  ((pprrooffiittaabbiilliittyy,,  ssttaabbiilliittyy,,  

ggrroowwtthh,,  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss))  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhoossee  tthhaatt  ddoo  nnoott  iinnvvoollvvee  ssttaakkeehhoollddeerrss  

((DDoonnaallddssoonn  aanndd  PPrreessttoonn  11999955::  6677))..  TThhee  tthheeoorryy  hhyyppootthheessiizzeess  tthhaatt  tthhee  ffoorrmmeerr  wwiillll  ggaaiinn  

ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggee  oovveerr  tthhee  llaatttteerr..  TThhiiss  iiss  tthhee  iinnssttrruummeennttaall  aassppeecctt  ooff  tthhee  tthheeoorryy..    

NNoorrmmaattiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  aass  aann  eenndd  iinn  tthheemmsseellvveess  

((MMeellllaahhii  aanndd  WWoooodd  22000033))  aanndd  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  vvoolluunnttaarriissmm  nnootteedd  aabboovvee..  TThhee  

tthheeoorryy  ccaann  bbee  ssuummmmaarriisseedd  iinn  pprreessccrriippttiivvee  oorr  nnoorrmmaattiivvee  pprrooppoossiittiioonnss  tthhaatt  ccoonnssttiittuuttee  wwhhaatt  

FFrreeeemmaann  ((11998844::  7788--8800))  rreeffeerrss  ttoo  aass  ““SSttaakkeehhoollddeerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCaappaabbiilliittyy””..  FFoorr  FFrreeeemmaann,,  

oorrggaanniissaattiioonnss  wwiitthh  hhiigghh  SSttaakkeehhoollddeerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCaappaabbiilliittyy  

ii))  DDeessiiggnn  aanndd  iimmpplleemmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprroocceessss  wwiitthh  mmuullttiippllee  ssttaakkeehhoollddeerrss;;  

iiii))  EExxpplliicciittllyy  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  oonn  ccrriittiiccaall  iissssuueess  aanndd  sseeeekk  vvoolluunnttaarryy  

aaggrreeeemmeennttss;;  

iiiiii))  GGeenneerraalliissee  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  aapppprrooaacchh  ttoo  sseerrvvee  mmuullttiippllee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  

oovveerrssppeenndd  ((ppaayy  eexxttrraa  aatttteennttiioonn))  oonn  uunnddeerrssttaannddiinngg  ssttaakkeehhoollddeerr  nneeeeddss..  TThheeyy  uussee  

mmaarrkkeettiinngg  tteecchhnniiqquueess  ttoo  sseeggmmeenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  pprroovviiddee  aa  bbeetttteerr  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff      tthheeiirr  iinnddiivviidduuaall  nneeeeddss  aanndd  uussee  mmaarrkkeettiinngg  rreesseeaarrcchh  ttoooollss  ttoo  

uunnddeerrssttaanndd,,  vviizz..,,  tthhee  mmuullttii--aattttrriibbuuttee  nnaattuurree  ooff  mmoosstt  ssttaakkeehhoollddeerr  ggrroouuppss;;  

iivv))  IInntteeggrraattee  bboouunnddaarryy  ssppaannnneerrss  ((ppuubblliicc  rreellaattiioonnss  mmaannaaggeerrss))  iinnttoo  tthhee  ddoommiinnaanntt  

ccooaalliittiioonn    ttoo  rreepprreesseenntt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  iinnssiiddee  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn;;  
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vv))  AArree  pprrooaaccttiivvee..  TThheeyy  aannttiicciippaattee  ssttaakkeehhoollddeerr  ccoonncceerrnnss  aanndd  ttrryy  ttoo  iinnfflluueennccee  

((rreessppoonndd  ttoo))  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  eennvviirroonnmmeenntt;;  

vvii))  AAllllooccaattee  rreessoouurrcceess  iinn  aa  mmaannnneerr  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerr  ccoonncceerrnnss;;  aanndd  

vviiii))  TThheeiirr  mmaannaaggeerrss  tthhiinnkk  iinn  ““ssttaakkeehhoollddeerr--sseerrvviinngg””  tteerrmmss..  

FFrreeeemmaann  ((11998844))  ssuubbmmiittss  tthhaatt  tthheessee  pprrooppoossiittiioonnss  aarree  pprraaccttiiccaall  ssuuggggeessttiioonnss  tthhaatt  ccoonnssttiittuuttee  

pphhiilloossoopphhiiccaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy..    

TThhee  tthheeoorryy  eemmpphhaassiisseess  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  ddiiaallooggiiccaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhheenneevveerr  

aann  oorrggaanniissaattiioonn  iinntteennddss  ttoo,,  aanndd  rroollllss  oouutt  aa  pprrooggrraammmmee..  IItt  ccoonnssiiddeerrss  aass  ““mmaannaaggeerriiaall  ffaaiilluurreess””  

ssiittuuaattiioonnss  wwhheerree  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeennccyy  oorr  tthhee  ccoouurrttss  iimmppoossee  ssoolluuttiioonnss  ttoo  aa  ssttaakkeehhoollddeerr  

pprroobblleemm..  TThhee  tthheeoorryy  pprreessccrriibbeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ttoo  uunnddeerrttaakkee,,  oonn  tthheeiirr  oowwnn  wwiillll,,  ttoo  ssaattiissffyy  tthheeiirr  

kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  ((FFrreeeemmaann,,  11998844::  7744))..  HHee  ppoossiittss  tthhaatt  tthhiiss  pphhiilloossoopphhyy  iiss  ““nnoott  oonnllyy  ……  

ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  oouurr  ssoocciiaall  ffaabbrriicc,,  bbuutt  tthhee  ccoosstt  ooff  ootthheerr  aapppprrooaacchheess  aarree  ssiimmppllyy  ttoooo  hhiigghh””..  

44..22..11  WWhhaatt//WWhhoo  aarree  SSttaakkeehhoollddeerrss??  

SSiimmppllyy  ppuutt,,  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  tthhoossee  ggrroouuppss  wwiitthhoouutt  wwhhoossee  ssuuppppoorrtt  aann  oorrggaanniissaattiioonn  wwoouulldd  

cceeaassee  ttoo  eexxiisstt..  TThhiiss  ddeeffiinniittiioonn  hhaass  bbeeeenn  ccrriittiicciisseedd  ffoorr  iittss  ppaarroocchhiiaall  ppeerrcceeppttiioonn  aabboouutt  

ssttaakkeehhoollddeerrss  ((LLuubboommbboo  22001111::  111100))..  FFoorr  FFrreeeemmaann  ((11998844::  vvii)),,  iitt  lliimmiittss  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  oonnllyy  

tthhoossee  iinnddiivviidduuaallss  oorr  ggrroouuppss  wwhhoo  aarree  aallwwaayyss  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  aann  

oorrggaanniissaattiioonn..  HHee  ccaatteeggoorriisseess  tthheessee  aass  ‘‘kkeeyy’’  ssttaakkeehhoollddeerrss..  HHiiss  ddeeffiinniittiioonn  ooff  aa  ssttaakkeehhoollddeerr  

iinncclluuddeess  aannyy  ggrroouupp  oorr  iinnddiivviidduuaall  wwhhoossee  iinntteerreesstt  ccaann  aaffffeecctt,,  oorr  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  

ooff  aa  ccoorrppoorraattiioonn’’ss  oobbjjeeccttiivveess..    

FFiigguurree  44..22,,  oonn  ppaaggee  3366,,  sshhoowwss  eexxaammpplleess  ooff  ggrroouuppss  aanndd  iinnddiivviidduuaallss  tthhaatt  ccaann  aaffffeecctt,,  oorr  bbee  

aaffffeecctteedd  bbyy,,  tthhee  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  oorrggaanniissaattiioonnaall  ggooaallss..  TThheeyy  iinncclluuddee  eemmppllooyyeeeess,,  ccuussttoommeerrss,,  

ssuupppplliieerrss,,  bbaannkkss,,  ssttoocckkhhoollddeerrss,,  ssppeecciiaall  iinntteerreesstt  ggrroouuppss,,  ccoommppeettiittoorrss  aanndd  ggaatteekkeeeeppeerrss..    

SSttaakkeehhoollddeerrss  ooff  aann  oorrggaanniissaattiioonn  oorr  iinniittiiaattiivvee  ccaann  bbee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  aasskkiinngg  qquueessttiioonnss  ssuucchh  aass  

wwhhoo  wwiillll  bbeenneeffiitt,,  wwhhoo  mmaayy  bbee  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd,,  wwhhoo  mmaayy  hheellpp  oorr  hhiinnddeerr,,  aanndd  wwhhoo  mmaayy  hhaavvee  

sskkiillllss,,  mmoonneeyy  oorr  ootthheerr  rreessoouurrcceess,,  wwhhoo  ddeecciiddeess  ((WWiillccooxx  11999944::  5566))..  

EEaacchh  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ppllaayyss  aa  vviittaall  rroollee  iinn  tthhee  ssuucccceessss  ooff  aa  bbuussiinneessss  eenntteerrpprriissee..  FFrreeeemmaann,,  

hhoowweevveerr  nnootteess  tthhaatt  tthhiiss  iiss  aann  oovveerrssiimmpplliiffiieedd  mmaapp  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  iiddeennttiiffiieedd  

ggrroouuppss,,  ffoorr  eexxaammppllee  mmeeddiiaa,,  ccaann  bbee  bbrrookkeenn  ddoowwnn  iinnttoo  sseevveerraall  uusseeffuull  ssmmaalllleerr  ccaatteeggoorriieess..    

IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerrss  vvaarryy  ffrroomm  oorrggaanniissaattiioonn  ttoo  oorrggaanniissaattiioonn..  EEvveenn  wwiitthhiinn  

oonnee  oorrggaanniissaattiioonn,,  tthheeyy  mmaayy  vvaarryy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aa  ssppeecciiffiicc  ssttrraatteeggiicc  iissssuuee  oorr  iinntteerrvveennttiioonn..  TThhiiss  

mmeeaannss  tthhaatt  ddiiffffeerreenntt  iinntteerrvveennttiioonnss  bbyy  oonnee  oorrggaanniissaattiioonn  ccaann  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss..  
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FFiigguurree  44..22::  SSttaakkeehhoollddeerr  VViieeww  ooff  aa  FFiirrmm   

  

AAddaapptteedd  ffrroomm  FFrreeeemmaann,,  ((11998844::  2255))

  

TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  eeaacchh  ccllaassss  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  ttoo  aacchhiieevviinngg  ssuucccceessss  iinn  eeaacchh  bbuussiinneessss  iiss  nnoott  tthhee  

ssaammee..  TThhee  ppoowweerr  aanndd  iinntteerreesstt  tthhaatt  eeaacchh  ssttaakkeehhoollddeerr  hhaass  oonn  tthhee  bbuussiinneessss  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  

vvaarriieess  ((FFrreeeemmaann  11998844::  111122))..  TThhuuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  rraannkkeedd  ddiiffffeerreennttllyy  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthheeiirr  

ppootteennttiiaall  ttoo  aaffffeecctt,,  eeiitthheerr  ppoossiittiivveellyy  oorr  nneeggaattiivveellyy  aannyy  pprrooggrraammmmee  oorr  iinntteerrvveennttiioonn  ddeevveellooppeedd  

((FFrreeeemmaann  11998844::  114411))..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  ccaatteeggoorriisseedd  iinnttoo  ““kkeeyy””  aanndd  ““ootthheerr””..  

TThhoossee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ““wwhhoo  hhaavvee  hhiigghh  ccooooppeerraattiivvee  ppootteennttiiaall  aanndd  llooww  ccoommppeettiittiivvee  tthhrreeaatt  [[aarree  

ttrreeaatteedd]]  ddiiffffeerreennttllyy  ffrroomm  tthhoossee  ggrroouuppss  wwhhoo  hhaavvee  llooww  ccooooppeerraattiivvee  ppootteennttiiaall  aanndd  hhiigghh  

ccoommppeettiittiivvee  tthhrreeaatt””  ((FFrreeeemmaann  11998844::  114411))..  

TThhee  tthheeoorryy  pprreessccrriibbeess  aa  ssttrraatteeggyy  ffoorr  mmaannaaggiinngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  aannyy  ffiieelldd..  TThhee  ssttrraatteeggyy  iiss  bbaasseedd  

oonn  wwhhaatt  FFrreeeemmaann  ((11998844::113311))  ccaallllss  ssttaakkeehhoollddeerr  aannaallyyssiiss..  TThhiiss  ssttaakkeehhoollddeerr  mmaannaaggeemmeenntt  

ssttrraatteeggyy  iiss  iilllluussttrraatteedd  bbyy  FFiigguurree  44..33,,  oonn  ppaaggee  3377,,  wwhhiicchh  ffooccuusseess  oonn  eeaacchh  ssttaakkeehhoollddeerr’’ss  

ppootteennttiiaall  ((ccooooppeerraattiivvee  ppootteennttiiaall  oorr  ccoommppeettiittiivvee  tthhrreeaatt))  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  iinniittiiaattiivvee..    

FFiigguurree  44..33  hheellppss  ttoo  iilllluussttrraattee  ddiiffffeerreenntt  ccaatteeggoorriieess  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  tthheeiirr  ppootteennttiiaall  ttoo  aaffffeecctt  

aann  iinniittiiaattiivvee  aass  wweellll  aass  ssuuggggeesstteedd  ssttrraatteeggiieess  ttoo  hhaannddllee  aallll  tthhee  iiddeennttiiffiieedd  ssttaakkeehhoollddeerr  ccaatteeggoorriieess..  

IItt  ooffffeerrss  aa  vviissuuaall  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  ggeenneerriicc  ssttrraatteeggiieess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ffoouurr  iiddeennttiiffiieedd  ttyyppeess  



3377  
 

ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  ggrroouuppss..  TThhee  ssttrraatteeggyy  ccaann  bbee  aaddaapptteedd  ttoo  ssuuiitt  aannyy  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammmmeess  

((LLuubboommbboo  22001111))..  BBrraacckkeetteedd  ssttaatteemmeennttss  iinn  eeaacchh  bbooxx  ppooiinntt  ttoo  aa  ssttrraatteeggyy  ooff  ddeeaalliinngg  wwiitthh  eeaacchh  

ccaatteeggoorryy  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss..  

  
FFiigguurree  44..33::  GGeenneerriicc  SSttaakkeehhoollddeerr  SSttrraatteeggiieess    

  
AAddaapptteedd  ffrroomm  FFrreeeemmaann  ((11998844::  114433))

  

AAllll  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  vviieewweedd  aanndd  ccaatteeggoorriisseedd  iinn  lliigghhtt  ooff  tthheeiirr  rreellaattiivvee  ““ccooooppeerraattiivvee  ppootteennttiiaall””  

((CCPP))  oorr  rreellaattiivvee  ““ccoommppeettiittiivvee  tthhrreeaatt””  ((CCTT))..  CCPP  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ppoossiittiivvee  iinnfflluueennccee  oorr  ppootteennttiiaall,,  

wwhhiicchh  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssttaakkeehhoollddeerr  ccaann  hhaavvee  oonn  aa  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmee..  CCoonnvveerrsseellyy,,  CCTT  iiss  tthhee  

ppootteennttiiaall  ooff  aa  ssttaakkeehhoollddeerr  ttoo  hhaarrmm  oorr  ddiissttuurrbb  aa  pprrooggrraammmmee  ffrroomm  aacchhiieevviinngg  iinntteennddeedd  

oobbjjeeccttiivveess..  AAss  sshhoowwnn  oonn  FFiigguurree  44..33,,  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  eeaacchh  ssttaakkeehhoollddeerr  ccaann,,  iinn  tthheessee  rreessppeeccttss  bbee  

hhiigghh  oorr  llooww..  EEaacchh  ooff  tthhee  bbooxxeess  oonn  tthhee  mmaattrriixx  ccoonnttaaiinnss  aa  ttyyppee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  ccaatteeggoorriisseedd  oonn  iittss  

ppootteennttiiaall  ttoo  aaffffeecctt  aann  iinniittiiaattiivvee..  TThhee  ttyyppeess  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  aarree  sswwiinngg,,  ddeeffeennssiivvee,,  ooffffeennssiivvee  aanndd  

hhoolldd  ((FFrreeeemmaann,,  11998844::  113399--114444))..    

ii))  SSwwiinngg  ssttaakkeehhoollddeerrss::  ––  TThheessee  aarree  tthhee  ggrroouuppss  wwiitthh  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  CCPP  aanndd  rreellaattiivveellyy  

hhiigghh  CCTT..  TThheeyy  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnfflluueennccee  tthhee  oouuttccoommee  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonn,,  tthhuuss  

tthhee  ssuuggggeesstteedd  ssttrraatteeggyy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthheessee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iiss  tthhaatt  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  

mmuusstt  aallwwaayyss  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  cchhaannggee  tthhee  aallrreeaaddyy  mmaaddee  ddeecciissiioonnss  iinn  oorrddeerr  ttoo  
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aaccccoommmmooddaattee  tthheessee  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhuuss,,  uunnlliikkee  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell,,  FFrreeeemmaann  lleeaavveess  

tthhee  ddoooorr  ooppeenn  ffoorr  aaccccoommmmooddaattiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  aatt  aannyy  ootthheerr  ssttaaggee..  

iiii))  DDeeffeennssiivvee  SSttaakkeehhoollddeerrss::  ––  TThheessee  hhaavvee  rreellaattiivveellyy  llooww  CCPP  aanndd  hhiigghh  CCTT..  TThheeyy  ccaann  bbee  ooff  

rreellaattiivveellyy  lliittttllee  hheellpp  bbuutt  ccaann  bbeehhaavvee  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  pprreevveennttss  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ffrroomm  

aacchhiieevviinngg  iittss  oobbjjeeccttiivveess..  EExxaammpplleess  ccoouulldd  bbee  pprreessssuurree  ggrroouuppss,,  ccoommppeettiittoorrss  eettcc..  

DDeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  mmuusstt  eemmppllooyy  aa  ddeeffeennssiivvee  ssttrraatteeggyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ssuucchh  

ggrroouuppss..  TThhiiss  mmaayy  iinncclluuddee  aaddvvooccaaccyy,,  nneeggoottiiaattiioonn  aanndd  pprroobbaabbllyy  uussee  ooff  iinnfflluueennttiiaall  

ccooooppeerraattiivvee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  mmoottiivvaattee  tthhee  ccaauussee..    

iiiiii))  OOffffeennssiivvee  SSttaakkeehhoollddeerrss::  ––  TThheessee  hhaavvee  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  CCPP  aanndd  rreellaattiivveellyy  llooww  CCTT..  SSuucchh  

ssttaakkeehhoollddeerrss  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  aacchhiieevviinngg  oobbjjeeccttiivveess  bbuutt  ppoossee  aa  ssmmaallll  tthhrreeaatt..  TThhee  

iinniittiiaattiivvee  mmuusstt  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhiiss  aanndd  aaddoopptt  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr’’ss  ppoossiittiioonn..  

DDeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  hhaavvee  ttoo  eexxppllooiitt  tthhee  ssttaannccee  ooff  tthheessee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffoorr  tthhee  

ffuurrtthheerraannccee  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmee  oobbjjeeccttiivveess..    

iivv))  HHoolldd  SSttaakkeehhoollddeerrss::  ––  AArree  ggrroouuppss  wwiitthh  rreellaattiivveellyy  llooww  CCPP  aanndd  rreellaattiivveellyy  llooww  CCTT  aanndd  aarree  

ooff  lliittttllee  eexxttrraa  hheellpp  oorr  hhaarrmm..  TThheeiirr  pprreesseenntt  bbeehhaavviioouurr  mmaayy  hhoowweevveerr  bbee  qquuiittee  vviittaall,,  

tthhuuss  tthhee  ssttrraatteeggyy  iiss  ssuucchh  tthhaatt  tthheeiirr  ccuurrrreenntt  ppoossiittiioonn  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd..  

BByy  aannaallyyssiinngg  CCPP  aanndd  CCTT  ooff  eeaacchh  ssttaakkeehhoollddeerr,,  wwee  uunnddeerrssttaanndd  iittss  ppootteennttiiaall  ttoo  aaffffeecctt  aannyy  

pprrooggrraamm  tthhaatt  iiss  ddeevveellooppeedd..  TThhoossee  ““ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  hhaavvee  hhiigghh  ccooooppeerraattiivvee  ppootteennttiiaall  aanndd  llooww  

ccoommppeettiittiivvee  tthhrreeaatt  [[mmuusstt  bbee  ttrreeaatteedd]]  ddiiffffeerreennttllyy  ffrroomm  tthhoossee  ggrroouuppss  wwhhoo  hhaavvee  llooww  ccooooppeerraattiivvee  

ppootteennttiiaall  aanndd  hhiigghh  ccoommppeettiittiivvee  tthhrreeaatt””  ((FFrreeeemmaann  11998844::  114411))..  

SSttaakkeehhoollddeerrss  mmuusstt  tthheerreeffoorree  bbee  rraannkkeedd1155  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  ppootteennttiiaall  tthhaatt  ccaann  bbee  ggaauuggeedd  bbyy  

iiddeennttiiffyyiinngg  wwhhoo,,  aammoonngg  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  ccoouulldd  mmoosstt  hheellpp  aacchhiieevvee  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  oorr  hhiinnddeerr  tthhee  

pprrooggrreessss..  WWoorrkkiinngg  oouutt  ssttaakkeehhoollddeerr  ccoonncceerrnnss,,  aammoouunntt  ooff  iinntteerreesstt  aanndd  ppoowweerr  aanndd  iinnfflluueennccee  oovveerr  

aann  iinniittiiaattiivvee  hheellppss  oorrggaanniissaattiioonnss  ttoo  kknnooww  hhooww  ttoo  mmaannaaggee  aapppprroopprriiaatteellyy  ddiivveerrssee  ssttaakkeehhoollddeerrss  

ffoorr  tthhee  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  sseett  oobbjjeeccttiivveess..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhiiss  ssttaakkeehhoollddeerr  aannaallyyssiiss  

pprroocceessss  iiss  nnoott  aa  oonnccee--ooffff  eevveenntt  bbuutt  ccoommpprriisseess  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  pprroocceessss  tthhaatt  mmuusstt  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  

oonn  rreegguullaarr  bbaassiiss..  TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss,,  tthhee  aammoouunntt  ooff  iinntteerreesstt,,  ppoowweerr  aanndd  

iinnfflluueennccee  oovveerr  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  aaccttiivviittyy  mmaayy  cchhaannggee  aatt  aannyy  ggiivveenn  ttiimmee..  OOrrggaanniissaattiioonnss  oorr  

                                                
1155  AAtt  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  lleevveell  iitt  iiss  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  mmaannaaggeemmeenntt  tthhaatt  rraannkkss  ssttaakkeehhoollddeerrss..  IInn  CCFFPPDD  ccoonntteexxtt,,  tthhiiss  
ssttuuddyy  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  ccaattaallyysstt  oorr  iiddeennttiiffiieedd  lleeaaddeerrss  sshhoouulldd  ((wwiitthh  iinnppuutt  ffrroomm  tthhee  ggrraassssrroooottss  ppeeooppllee))  rraannkk  
ssttaakkeehhoollddeerrss  uunnlleessss  tthhee  pprroocceessss  iiss  iinniittiiaatteedd  ssppoonnttaanneeoouussllyy  wwiitthhiinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  wwhheerree  tthhee  pprroocceessss  iiss  mmoorree  
nnaattuurraall..  AAlltthhoouugghh  eevveerryyoonnee  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aannyy  wwaayy  ppoossssiibbllee,,  lleeaaddeerrsshhiipp  bbrriinnggss  ssaanniittyy  aanndd  pprrooppeerr  
ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  tthhee  iinniittiiaattiivvee..  
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ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  mmuusstt  aallwwaayyss  bbee  aawwaarree  ooff,,  aanndd  uupp  ttoo  ddaattee  wwiitthh  tthheessee  cchhaannggeess  ((LLuubboommbboo  

22001111::  110088))..    

WWee  nnooww  hhaavvee  aa  sseennssee  ooff  wwhhaatt  ssttaakkeehhoollddeerrss  ccoouulldd  bbee  --  tthhoossee  wwhhoo  aaffffeecctt  oorr  aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  aa  

pprroojjeecctt..  WWee  aallssoo  hhaavvee  aa  sseennssee  ooff  wwhhyy  tthheeyy  aarree  iimmppoorrttaanntt  --  eeiitthheerr  bbeeccaauussee  iitt  iiss  mmoorraallllyy  

aapppprroopprriiaattee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthheemm  oorr  bbeeccaauussee  tthheeyy  ccaann  eeiitthheerr  ppoossiittiivveellyy  oorr  nneeggaattiivveellyy  iinnfflluueennccee  tthhee  

pprroojjeecctt..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  pprruuddeenntt  aatt  tthhiiss  ppooiinntt  ttoo  rreevviieeww  tthhee  ccoouunntteerr  aarrgguummeennttss  ttoo  tthhee  tthheeoorryy  aass  

aarrttiiccuullaatteedd  bbyy  ddiiffffeerreenntt  ccrriittiiccss..  

44..33  CCrriittiiqquuee  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  

SSiinnccee  iittss  ffoorrmmaall  aarrttiiccuullaattiioonn  iinn  11998844,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  mmuucchh  ccoonntteennttiioonn  oovveerr  wwhhaatt  kkiinndd  ooff  eennttiittyy  

‘‘ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy’’  rreeaallllyy  iiss..  TThhee  tthheeoorryy  hhaass  bbeeeenn  aaddvvaanncceedd,,  jjuussttiiffiieedd  aanndd  ccrriittiiqquueedd  ffrroomm  ffoouurr  

cceennttrraall  aassppeeccttss  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  DDoonnaallddssoonn  aanndd  PPrreessttoonn  ((11999955))  aass  ddeessccrriippttiivvee,,  nnoorrmmaattiivvee,,  

iinnssttrruummeennttaall  aanndd  mmaannaaggeerriiaall..  DDiiffffeerreenntt  ccrriittiiqquueess  ttrreeaatt  eeaacchh  ooff  tthheessee  ffoouurr  aassppeeccttss  aass  aa  ssttaanndd--

aalloonnee  tthheeoorryy..  AAss  ssuucchh,,  tthheerree  aarree  ccllaaiimmss  tthhaatt  iitt  iiss  aa  ccoonnvveerrggeenntt  ooff  aa  ddeessccrriippttiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  

tthheeoorryy,,  aann  iinnssttrruummeennttaall  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy,,  aa  nnoorrmmaattiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy,,  aanndd  aa  mmaannaaggeerriiaall  

ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy..    

TTrreevviinnoo  aanndd  WWeeaavveerr  ((11999944))  aarrgguuee  tthhaatt  iitt  iiss  iillllooggiiccaall  ffoorr  oonnee  tthheeoorryy  ttoo  bbee  aa  ccllaassss  ooff  tthheeoorriieess..  

TThheeyy  aarrgguuee  tthhaatt  iiff  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  tthhee  mmiinniimmuumm  tteessttaabbllee  pprrooppoossiittiioonnss  tthhaatt  ddeeffiinnee  sscciieennttiiffiicc  

tthheeoorriieess,,  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ccaannnnoott  ppaassss  tthhee  tteesstt..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  tthheeoorryy  rreeffeerrss  ttoo  aa  

““ssuubbssttaannttiiaall  bbooddyy  ooff  sscchhoollaarrsshhiipp  wwhhiicchh  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  cceennttrraalliittyy  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  iiddeeaa  oorr  

ffrraammeewwoorrkk””  ((FFrreeeemmaann  eett  aall  22001100::  6633))  

HHoowweevveerr,,  tthhee  ddeebbaattee  aabboouutt  ttwwoo  ccoonnttrraassttiinngg  vviieewwss  ooff  bbuussiinneessss  cceennttrreedd  oonn  ssttoocckkhhoollddeerrss  

((oowwnneerrss))  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss  ccrreeaatteess  aa  ffeerrttiillee  ggrroouunndd  ffoorr  ccrriittiicciissmm  aaggaaiinnsstt  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  

((FFrreeeemmaann  eett  aall  22001100))..  TThhee  mmoosstt  vvoocciiffeerroouuss  ccrriittiicc  ffrroomm  tthhiiss  ppeerrssppeeccttiivvee  iiss  MMiillttoonn  FFrriieeddmmaann  

wwhhoo  iinn  hhiiss  ((11997700))  NNeeww  TTiimmeess  aarrttiiccllee  aarrgguueedd,,  ““TThhee  bbuussiinneessss  ooff  bbuussiinneessss  iiss  bbuussiinneessss””..  AAss  ssuucchh,,  

tthhee  nnoottiioonn  ooff  oorrggaanniissaattiioonnss  hhaavviinngg  ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  aannyy  ssttaakkeehhoollddeerr  ootthheerr  tthhaann  tthhee  

sshhaarreehhoollddeerrss  ccaannnnoott  bbee  vviiaabbllee..  HHee  bbeelliieevveedd  tthhaatt  mmaaxxiimmiissiinngg  pprrooffiittss  aanndd  nnoott  ssoocciiaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  iiss  wwhhaatt  mmaakkeess  bbuussiinneessss  ssuucccceessssffuull..    

HHoowweevveerr,,  tthhiiss  iiss  aa  nnaarrrrooww  vviieeww  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ssiinnccee  tthhee  tthheeoorryy  iiss  aallssoo  aabboouutt  

bbuussiinneessss  aanndd  vvaalluuee  ccrreeaattiioonn  ((FFrreeeemmaann  eett  aall  22001100))..  AAss  nnootteedd  eeaarrlliieerr  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  ffoorr  

oorrggaanniissaattiioonnss  ttoo  mmaaxxiimmiissee  pprrooffiittss,,  oorr  ccrreeaattee  vvaalluuee,,  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  ssaattiissffyy  ccuussttoommeerrss’’  wwaannttss,,  hhaavvee  

ssoolliidd  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  ssuupppplliieerrss  ttoo  kkeeeepp  ooppeerraattiioonnss  oonn  tthhee  eeddggee,,  hhaavvee  iinnssppiirreedd  eemmppllooyyeeeess  
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wwhhoo  ccaann  bbee  ccoommppaannyy  aammbbaassssaaddoorrss  aanndd  ppuusshh  tthhee  ccoommppaannyy  ttoo  bbeeccoommee  bbeetttteerr,,  aanndd  ttoo  hhaavvee  

ssuuppppoorrttiivvee  ccoommmmuunniittiieess  tthhaatt  aallllooww  bbuussiinneessss  ttoo  fflloouurriisshh..  

AAnnootthheerr  ccoouunntteerr  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorriisstt  iiss  MMiicchhaaeell  PPoorrtteerr  ((11998855))  wwhhoossee  vviieeww  ooff  bbuussiinneessss  iiss  tthhaatt  

ooff    ssttrruuggggllee  ffoorr  ccoommppeettiittiivveenneessss..  FFoorr  ccoommppeettiittiivveenneessss,,  PPoorrtteerr  bbeelliieevveess  tthhaatt  eemmpphhaassiiss  mmuusstt  nnoott  

bbee  oonn  eexxtteerrnnaall  iissssuueess  lliikkee  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  oorr  eennvviirroonnmmeennttaall  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ((ssttaakkeehhoollddeerr  

tthheeoorryy))  bbuutt  oonn  ssttrruuccttuurree  ooff  iinndduussttrryy  aanndd  iittss  ccoonndduucctt  ((eeffffeeccttiivvee//ccoommppeettiittiivvee  ssttrraatteeggyy))..  TThhee  

aarrgguummeenntt  hheerree  iiss  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinnvvoollvveemmeenntt  ddooeess  nnoott  eennttaaiill  bbuussiinneessss  ssuucccceessss  ((MMeellllaahhii  &&  

WWoooodd  22000033))..  HHoowweevveerr,,  ““eexxtteerrnnaall  iissssuueess  lliikkee  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  oorr  eennvviirroonnmmeennttaall  

ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ccaann  lleeaadd  ttoo  aaddvvaannttaaggee,,  eessppeecciiaallllyy  iiff  ccoommppaanniieess  ffiinndd  iinnnnoovvaattiivvee  wwaayyss  ttoo  

aapppprrooaacchh  tthheessee  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  aarree  bbeetttteerr  tthhaann  tthhoossee  ooff  iinndduussttrryy  rriivvaallss””  ((FFrreeeemmaann  eett  aall  22001100::  

1155))..  

OOtthheerr  aarrgguummeennttss  aaddvvaanncceedd  rreellaattee  ttoo  tthhee  sseeeemmiinnggllyy  ccuummbbeerrssoommee  pprroocceessss  ooff  aaddddrreessssiinngg  

ddyynnaammiicc  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  aarree  ffrreeqquueennttllyy  cchhaannggiinngg..  TThhiiss  ppoosseess  cchhaalllleennggeess  ttoo  oorrggaanniissaattiioonnss  

wwhhoo  mmiigghhtt  ffiinndd  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  aaddddrreessss  cchhaannggiinngg  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss..  SSttaakkeehhoollddeerrss  aallssoo  iimmppllyy  

aann  uunnlliimmiitteedd  ccoonnssttiittuueennccyy  ooff  iinntteerreesstt,,  wwhhiicchh  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthheerree  mmaayy  bbee  jjuusstt  ttoooo  mmaannyy  ppaarrttiieess  

ffoorr  aann  oorrggaanniissaattiioonn  ttoo  ccaatteerr  ffoorr  aallll  tthheeiirr  nneeeeddss  ((BBaaiilluurr  22000066))..  

AAnnootthheerr  aarrgguummeenntt  aaddvvaanncceedd  iiss  tthhee  iiddeeaa  ooff  ppoowweerr  rreellaattiioonnss  aammoonngg  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhiiss  rreellaatteess  ttoo  

tthhee  nnoottiioonn  ooff  rraannkkiinngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  ppoowweerr  oorr  iinnfflluueennccee  ((rreellaattiivvee  ppootteennttiiaall))..  

PPrrooppoonneennttss  ooff  tthhiiss  aarrgguummeenntt  ffeeeell  tthhaatt  tthhiiss  ppeerrppeettuuaatteess  eexxiissttiinngg  ppoowweerr  rreellaattiioonnsshhiippss  aammoonngg  

ssttaakkeehhoollddeerrss,,  aass  tthhee  ssttrroonngg  wwoouulldd  bbee  aaccccoommmmooddaatteedd,,  tthhee  wweeaakk  iiggnnoorreedd,,  aanndd  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo  

eemmpphhaassiisseedd  ((MMeellllaahhii  &&  WWoooodd  22000033))..    

AAccccoommmmooddaattiinngg  tthhee  ssttrroonngg  aanndd  iiggnnoorriinngg  tthhee  wweeaakk  ddeeffeeaattss  tthhee  wwhhoollee  eesssseennccee  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  

wwhhoossee  iimmppoorrtt  iiss  eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  tthhee  mmaarrggiinnaalliisseedd..  AAlltthhoouugghh  MMeellllaahhii  aanndd  WWoooodd’’ss  

iinntteerrpprreettaattiioonn  mmaayy  bbee  ttrruuee,,  hhoowweevveerr,,  tthheeiirr  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ““ssttrroonngg””  aanndd  ““wweeaakk””  nneeeeddss  ttoo  bbee  

ccllaarriiffiieedd  iiff  eevveerr  oonnee  hhaass  ttoo  ddrraaww  aa  ffaaiirr  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  rraannkkiinngg  iinn  

tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ssoocciiaall  cchhaannggee  iinniittiiaattiivveess  ((LLuubboommbboo  22001111::  111177))..  

WWhhoo  aarree  tthhee  wweeaakk,,  aanndd  wwhhoo  aarree  tthhee  ssttrroonngg  iinn  aa  ssoocciiaall  cchhaannggee  pprrooggrraammmmee??  IInn  ssttaakkeehhoollddeerr  

tteerrmmss,,  bbeeiinngg  mmaarrggiinnaalliisseedd  iinn  ssoocciieettaall  hhiieerraarrcchhiieess  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  iimmppllyy  tthhaatt  oonnee  iiss  wweeaakk  

iinn  pprrooggrraammmmeess  tthhaatt  ddiirreeccttllyy  ddeeaall  wwiitthh  tthheemm  ((LLuubboommbboo  22001111::  111177))..  RRaatthheerr,,  tthhee  ooppppoossiittee  iiss  

aaccttuuaallllyy  ttrruuee..  II  aaggrreeee  tthhaatt,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthheeiirr  rreellaattiivvee  ppootteennttiiaall  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  pprrooggrraammmmee,,  tthheerree  

mmaayy  bbee  ssttrroonngg  aanndd  wweeaakk  ssttaakkeehhoollddeerrss..  WWeeaakk  iinn  tthhiiss  sseennssee  iiss  nnoott  nneeggaattiivvee  bbuutt  ssiimmppllyy  rreeffeerrss  ttoo  
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tthhoossee  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  ccaannnnoott  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  aaffffeecctt  tthhee  pprrooggrraammmmee  iinn  eeiitthheerr  wwaayy,,  ffoorr  eexxaammppllee  

HHoolldd  SSttaakkeehhoollddeerrss  iinn  FFiigguurree  44..33..  TThhee  ssaammee  ggooeess  wwiitthh  tthhee  ssttrroonngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  ((LLuubboommbboo  

22001111::  111177))..    

WWhhaatt  aallll  tthhee  ccrriittiiqquueess  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  aarree  nnoottiinngg  aanndd  ssuuggggeessttiinngg  iinn  tthhee  ffoorreeggooiinngg  

ddiissccuussssiioonn  iiss  aaccttuuaallllyy  ccrreeddiibbllee..  HHoowweevveerr,,  iiff  ccaarreeffuullllyy  aannaallyysseedd,,  oonnee  ccaann  ssaaffeellyy  aarrgguuee  tthhaatt  tthhee  

ccrriittiicciissmmss  lleevveelllleedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  tthheeoorryy  aarree  iinnddeeeedd  nnaarrrrooww  vviieewwss  ooff  tthhee  tthheeoorryy  aanndd  iittss  

pprrooppoossiittiioonnss..    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  LLuubboommbboo  ((22001111)),,  tthhee  mmeennttiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  iinnvvoollvveemmeenntt  iiss  nnooww  pprreevvaalleenntt  iinn  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  lliitteerraattuurree..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  nnoott  cclleeaarr  wwhheetthheerr  iittss  iinncclluussiioonn  iinn  tthhiiss  

ddiissccoouurrssee  ccoonnjjuurreess  iittss  tthheeoorreettiiccaall  uunnddeerrppiinnnniinnggss  oorr  eellssee  iitt  iiss  jjuusstt  aa  rreessuulltt  ooff  iiddeeaa  ttrraannssffeerr..  WWhhaatt  

iiss  aappppaarreenntt  iinn  tthhee  lliitteerraattuurree,,  hhoowweevveerr,,  iiss  tthhaatt  tthheerree  iiss  nneeiitthheerr  eexxpplliicciitt  mmeennttiioonn  ooff  ‘‘ssttaakkeehhoollddeerr  

tthheeoorryy’’  nnoorr  iittss  eexxpplliicciitt  aapppplliiccaattiioonn  iinn  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammmmeess..  IInn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cchhaapptteerr,,  II  

ddiissccuussss  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  aapppplliieedd  bbyy  OOnneeVVooiiccee  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((OOVVSSAA)),,  TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  ((TTVVTT))  

aanndd  DDrraammaa  ffoorr  AAiiddss  EEdduuccaattiioonn  ((DDrraammAAiiddEE)),,  tthhee  tthhrreeee  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  ccoonnssttiittuuttiinngg  tthhee  

ccaassee  ssttuuddyy  oonn  wwhhiicchh  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  iiss  bbaasseedd..  PPaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  iiss  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

pprroocceessss  tthhaatt  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  hhaavvee  aaddoopptteedd  aanndd  tthhee  rreeaassoonnss  pprrooffffeerreedd  aass  jjuussttiiffiiccaattiioonnss  ffoorr  

ssuucchh  ssttrraatteeggiieess  oorr  mmeetthhooddoollooggiieess..  
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CChhaapptteerr  FFiivvee::  PPaarrttiicciippaattiioonn  aass  AApppplliieedd  bbyy  TThhrreeee  DDeevveellooppmmeenntt  

AAggeennttss  

  
55..11  AApppplliiccaattiioonn  ooff  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraammmmeess  

CChhaapptteerr  33  ddiissccuusssseedd  cceerrttaaiinn  pprroobblleemmss  ooff  ccoonncceeppttuuaalliissaattiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  

ppaarrttiicciippaattiioonn..  RReevviieewweedd  lliitteerraattuurree  cciitteedd  eevviiddeennccee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  llaanngguuaaggee  iinn  wwhhiicchh  

ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  iiss  ppoossiitteedd  aass  aann  iinnvvaalluuaabbllee  ssttrraatteeggyy  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  ddeevveellooppmmeenntt  

aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssoocciiaall  cchhaannggee  iinniittiiaattiivveess..  TThhiiss  eevviiddeennccee  mmaaddee  nneecceessssaarryy  aa  ssuubbsseeqquueenntt  

rreevviieeww  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ((CChhaapptteerr  44))  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  oovveerraallll  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  ssttuuddyy..  

UUssiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  iinntteerrvviieewweedd  ppaarrttiicciippaannttss  aass  wweellll  aass  tthhee  lliitteerraattuurree  ssttuuddiieedd,,  

tthhiiss  cchhaapptteerr  pprreesseennttss  hhooww  tthhee  tthhrreeee  ssttuuddiieedd  oorrggaanniissaattiioonnss,,  OOnneeVVooiiccee  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((OOVVSSAA)),,  

TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  ((TTVVTT))  aanndd  DDrraammaa  ffoorr  AAiiddss  EEdduuccaattiioonn  ((DDrraammAAiiddEE))  iinntteeggrraattee  tthhee  ccoommmmuunniittyy  

oorr  iittss  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  pprrooggrraammmmeess..  TThhee  cchhaapptteerr  

eessttaabblliisshheess  aa  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffrroomm  aa  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ppeerrssppeeccttiivvee..  

55..11..11  OOnneeVVooiiccee  SSoouutthh  AAffrriiccaa::  PPrroommoottiinngg  mmeeaanniinnggffuull  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee16  

OOVVSSAA  ddeeccllaarreess  oonn  iittss  wweebbssiittee  tthhaatt  iitt  ccoonndduuccttss  aa  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee  ((SSPP)),,  wwhhiicchh  iiss  aa  

ppaarrttiicciippaattoorryy  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammmmee  iinnvvoollvviinngg  GGrraaddee  88  lleeaarrnneerrss  iinn  cceerrttaaiinn  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  

aaccrroossss  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall,,  EEaasstteerrnn  CCaappee  aanndd  WWeesstteerrnn  CCaappee  PPrroovviinncceess..  IItt  pprroovviiddeess  lleeaarrnneerrss,,  iinn  aa  

ccllaassssrroooomm  ssiittuuaattiioonn,,  ““wwiitthh  aa  ppllaattffoorrmm  ttoo  ddiissccuussss  aanndd  aaddddrreessss  HHIIVV  aanndd  AAIIDDSS,,  lliiffee  sskkiillllss,,  sseexxuuaall  

rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh,,  ggeennddeerr  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss  iissssuueess””..1177  AAss  wwiitthh  aallmmoosstt  aannyy  ootthheerr  ccoommmmuunniittyy  

pprroojjeecctt,,  tthhee  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee  hhaass  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwiitthh  cceerrttaaiinn  iinntteerreessttss  ttoo  tthhee  

pprrooggrraammmmee..    

SSuummmmaarriissiinngg  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss’’  iinntteerreessttss  aanndd  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee,,  VVeezzii  ssaaiidd  

TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss  iinntteerreesstt  iiss  ttoo  sseeee  OOnneeVVooiiccee  cchhaannggiinngg  lliivveess  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  tthheeiirr  

ccoommmmuunniittiieess  aanndd  aaddddiinngg  vvaalluuee  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  eessppeecciiaallllyy  iinn  

tthhee  ssuubbjjeecctt  ccaalllleedd  LLiiffee  OOrriieennttaattiioonn..  TThhee  sscchhoooollss  iinntteerreesstt  iiss  ttoo  hhaavvee  yyoouunngg  ppeeooppllee  wwhhoo  

aarree  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  sskkiillllss  aanndd  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  wwiillll  iinnssppiirree  tthheeiirr  bbeehhaavviioouurr  cchhaannggee..  

LLeeaarrnneerrss  hhaavvee  tthhee  pprriimmaarryy  iinntteerreesstt  aass  tthheeyy  aarree  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvveedd,,  tthheeiirrss  iiss  ttoo  lleeaarrnn  

aabboouutt  ssoocciiaall  iissssuueess,,  bbee  iinnffoorrmmeedd,,  bbee  eeqquuiippppeedd  aanndd  bbee  ggiivveenn  aa  cchhaannccee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  

wwhhaatt  tthheeyy  hhaavvee  lleeaarrnneedd..  OOtthheerr  NNGGOOss  aanndd  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  tthheeiirr  iinntteerreesstt  
                                                
1166  TThhiiss  wwhhoollee  sseeccttiioonn  iiss  eexxtteennssiivveellyy  ddrraawwnn  ffrroomm  mmyy  ppuubblliisshheedd  wwoorrkk,,  LLuubboommbboo  ((22001111::  110011--111188))..  
1177  wwwwww..oonneevvooiiccee..oorrgg..zzaa  
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iiss  ttoo  sseeee  aann  HHIIVV  ffrreeee  ggeenneerraattiioonn  aanndd  ttoo  sseeee  yyoouunngg  ppeeooppllee  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  aanndd  bbee  aabbllee  

ttoo  cchhaannggee  tthheeiirr  lliivveess  aanndd  ootthheerr  ppeeoopplleess  ((VVeezzii  22001100))..    

FFiigguurree  55..11  sshhoowwss  ssoommee  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  ooff  tthhee  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee..  TThhee  SSPP  MMaannaaggeerr,,  MMss  

NNttoonnttoo  VVeezzii  ccoonnffiiddeedd  tthhaatt  eevveenn  tthhoouugghh  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  tthheeiirr  iinntteerreessttss  mmaayy  bbee  ddiivveerrssee,,  tthheeiirr  

rroolleess  ““ccrreeaattee  aa  mmoommeennttuumm  aanndd  ppaassssiioonn  ttoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ssaammee  ggooaall””  ((VVeezzii  

22001100))1188  

  
FFiigguurree  55..11::  TThhee  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee  aanndd  iittss  KKeeyy  SSttaakkeehhoollddeerrss  ((LLuubboommbboo  22001111::  111111))  

  

  

II  hhaavvee  mmooddiiffiieedd  tthhee  sshhaappee  ooff  tthhee  aabboovvee  ddiiaaggrraamm  ffrroomm  tthhee  oorriiggiinnaall  oonnee  ffoorr  sseemmiioottiicc  rreeaassoonnss,,  

wwhhiicchh  II  ddiissccuussss  iinn  tthhee  nneexxtt  sseeccttiioonn  wwiitthh  iilllluussttrraattiioonnss  ooff  qquuoottaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss..  

IInn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  pprriinncciipplleess  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  nnaammeellyy::  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  

aaccttiioonn,,  tthhee  SSPP  ssttaakkeehhoollddeerrss  ““ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmeeeettiinnggss  tthhaatt……ttaakkee  ppllaaccee  ttwwiiccee  aa  

yyeeaarr  wwhheerree  tthheeyy  ggeett  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ppllaannnniinngg  ooff  tthhee  PPrrooggrraammmmee  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  yyeeaarr  

aanndd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr,,  wwhheerree  eevvaalluuaattiioonn  iiss  ccoonndduucctteedd  ((MMbbaatthhaa  22001100))1199  

IItt  iiss  aatt  tthhiiss  iinniittiiaall  ssttaaggee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee  wwhheenn  tthhee  ccoommmmuunniittyy//ssttaakkeehhoollddeerrss  eennggaaggee  iinn  

ddiiaalloogguuee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccllaarriiffyy  ppeerrcceeppttiioonnss,,  eexxpprreessss  iinnddiivviidduuaall  aanndd  sshhaarreedd  iinntteerreessttss  aanndd  mmaapp  tthhee  

vviissiioonn  ooff  tthhee  ffuuttuurree..  TThhiiss  nnoorrmmaattiivvee  iiss  ssttiippuullaatteedd  bbyy  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ppaarrttiicciippaattoorryy  

ddeevveellooppmmeenntt  ((CCFFPPDD))  mmooddeell  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cchhaapptteerr..  AAss  ppooiinntteedd  bbyy  tthhee  SSPP  
                                                
1188RReeffeerreennccee  ttoo  tthhee  SSPP  MMaannaaggeerr  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  eemmaaiill  iinntteerrvviieewwss  II  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  hheerr  oonn  2200  OOccttoobbeerr  22001100..  TThhee  
iinntteerrvviieeww  ttrraannssccrriipptt  iiss  aannnneexxeedd  aass  AAppppeennddiixx  EE..    
1199  NNoonnttoobbeekkoo  MMbbaatthhaa  iiss  tthhee  SSPP  OOffffiicceerr..  RReeffeerreennccee  ttoo  hheerr  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  eemmaaiill  iinntteerrvviieewwss  II  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  hheerr  
oonn  2200  OOccttoobbeerr  22001100..  TThhee  iinntteerrvviieeww  ttrraannssccrriipptt  iiss  aannnneexxeedd  aass  AAppppeennddiixx  FF..  
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MMaannaaggeerr,,  ““ssttaakkeehhoollddeerrss  mmeeeettiinnggss  [[aarree]]  oouurr  ffoorruumm  oorr  ppllaattffoorrmm  ttoo  aaddddrreessss  ……  aanndd  ddeeffiinnee  

ssttaakkeehhoollddeerr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  hhaavvee  aann  oonnggooiinngg  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoo  

tthhaatt  eevveerryyoonnee  iiss  mmeett  aatt  tthheeiirr  lleevveell””..  AAss  nnootteedd  eeaarrlliieerr,,  eeaacchh  ssttaakkeehhoollddeerr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aa  

ssppeecciiffiicc  ccoommpplleemmeennttaarryy  rroollee  mmeeaanntt  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  uullttiimmaattee  ggooaall  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  TThhee  CCFFPPDD  

mmooddeell  pprreessccrriibbeess  tthhaatt  aassssiiggnnmmeenntt  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iiss  tthhee  ffiirrsstt  aaccttiivviittyy  ttoowwaarrddss  ccoolllleeccttiivvee..    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  VVeezzii,,  tthhee  SSPP  ssttaakkeehhoollddeerr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  iinniittiiaall  ssttaaggee  wwhheerree  wwee  iiddeennttiiffyy  sscchhoooollss  

tthhrroouugghh  tthheemm;;  tthheeyy  ssiiggnn  aa  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ((MMOOUU))  ffoorr  uuss  ttoo  ccoonnttiinnuuee  

wwoorrkkiinngg  iinn  tthhoossee  ppaarrttiiccuullaarr  sscchhoooollss..  TThheeyy  aallssoo  aassssiisstt  tthhrroouugghh  ssuubbjjeecctt  aaddvviissoorrss  iinn  tthhee  

ccuurrrriiccuulluumm  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  ggiivviinngg  uuss  tthheeiirr  oouuttccoommeess  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  yyeeaarr..  TThheeyy  

ppaarrttaakkee  iinn  SSttaakkeehhoollddeerrss  mmeeeettiinnggss..  PPrriinncciippaallss  aanndd  TTeeaacchheerrss  ssiiggnn  aa  sscchhooooll  bbaasseedd  MMOOUU  

aanndd  aallllooww  ttiimmee  ffoorr  tthhee  pprrooggrraammmmee  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..  TThheeyy  aallssoo  llooookk  aafftteerr  oouurr  

FFaacciilliittaattoorrss  wwhheenn  tthheeyy  ccoommee  ttoo  tthheeiirr  sscchhoooollss  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthheeyy  hhaavvee  aa  ccllaassss,,  lleeaarrnneerrss  

aarree  rreeaaddyy  aanndd  ssiiggnn  oouurr  ddooccuummeennttss  aanndd  ssttaammpp  tthheemm..  LLeeaarrnneerrss  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  

tteessttiinngg  ooff  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm..  OOnnllyy  iinn  22001100,,  wwee  eessttaabblliisshheedd  aa  bbooaarrdd  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  tthhee  

EEaasstteerrnn  CCaappee  aass  aa  ppiilloott  ((YYoouutthh  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd))  wwhhoo  wwiillll  bbee  iinnffoorrmmiinngg  uuss  aabboouutt  tthhee  

ccoonntteenntt  ooff  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm,,  ggaammeess  aanndd  aaccttiivviittiieess  tthheeyy  tthhiinnkk  aarree  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  lleeaarrnneerrss..  

OOtthheerr  NNGGOOss  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  aassssiisstt  iinn  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aanndd  ffoorr  rreeffeerrrraallss  

((VVeezzii  22001100))..  

FFiigguurree  55..11  iinncclluuddeess  ppaarreennttss  iinn  tthhee  wweebb  ooff  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss..  II  hhaavvee  iinncclluuddeedd  tthheemm  bbeeccaauussee  tthheeyy  

aarree  iinn  mmoosstt  ccaasseess  ccaarree  ggiivveerrss  ttoo  tthhee  lleeaarrnneerrss  wwhhoo  aarree  aatt  tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee  SSPP..  BBeessiiddee  tthhiiss  vveerryy  

iimmppoorrttaanntt  rroollee,,  ffaammiillyy  iiss  oonnee  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  ssoocciiaalliissaattiioonn  aanndd  iinnfflluueennttiiaall  ssoouurrccee  

ooff  eedduuccaattiioonn..  AAss  ssuucchh,,  ppaarreennttss  aarree  aann  iinntteeggrraall  eelleemmeenntt  iinn  tthhee  SSPP  aanndd  tthheeiirr  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  iitt   

bbootthh  rreeiinnffoorrcceess  tthhee  kknnoowwlleeddggee  lleeaarrnneerrss  aaccqquuiirree  ffrroomm  tthhee  SSPP,,  aanndd  ssuussttaaiinnss  tthhee  pprrooggrraammmmee’’ss  

oovveerraallll  oobbjjeeccttiivvee..    

HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  lliisstt  pprroovviiddeedd  bbyy  bbootthh  tthhee  SSPP  MMaannaaggeerr  aanndd  PPrroojjeecctt  OOffffiicceerr,,  ppaarreennttss  aarree  

iinnvviissiibbllee  tthhoouugghh  tthhee  PPrroojjeecctt  OOffffiicceerr  ddiidd  aaddmmiitt  tthhaatt    ““wwee  ggeett  ssoommee  ppaarreenntt  rreepprreesseennttaattiioonn  ffrroomm  

tthhee  SScchhooooll  GGoovveerrnniinngg  BBooddyy””  ((MMbbaatthhaa  22001100))..  TThhee  SSPP  MMaannaaggeerr  aaddmmiitttteedd  tthhiiss  ffaacctt  aanndd  

aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  ppaarreennttss//ccaarreeggiivveerrss  aatt  ccoommmmuunniittyy  lleevveell  wweerree  tthhee  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  nnoott  

ssppeecciiffiiccaallllyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  ((VVeezzii  2211001100))..  SShhee  aallssoo  rreeccooggnniisseedd  tthhee  eeffffeeccttss  tthheeiirr  

eexxcclluussiioonn  wwoouulldd  hhaavvee  oonn  tthhee  pprrooggrraammmmee::  
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IItt  aaffffeeccttss  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  aanndd  oonnggooiinngg  ssuuppppoorrtt  ffoorr  lleeaarrnneerrss  eessppeecciiaallllyy  wwhhoo  ccoommee  

iinnffoorrmmeedd  ffrroomm  sscchhooooll  aanndd  ffaaiill  ttoo  aappppllyy  wwhhaatt  tthheeyy  hhaavvee  lleeaarrnneedd  aatt  hhoommee  bbeeccaauussee  tthheeiirr  

ppaarreennttss//ccaarreeggiivveerrss  ddoonn’’tt  kknnooww  wwhhaatt  tthheeyy  aarree  ttaallkkiinngg  aabboouutt  oorr  tthheeyy  ddoonn’’tt  aaggrreeee  wwiitthh  

wwhhaatt  tthheeyy  ((cchhiillddrreenn))  aarree  bbeeiinngg  ttaauugghhtt  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  ((ppaarreennttss))  oowwnn  vvaalluueess  ((VVeezzii  

22001100))..  

IItt  iiss  hhoowweevveerr,,  nnoott  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  tthhee  SSPP  pprrooggrraammmmee  ttoo  lleeaavvee  oouutt  tthheessee  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  

bbuutt  iitt  iiss  bbeeccaauussee  ooff  ootthheerr  ffaaccttoorrss  aanndd  cchhaalllleennggeess..  VVeezzii  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  ppaarreennttss  aanndd  

ccaarreeggiivveerrss  sshhoouulldd  iiddeeaallllyy  bbee  iinncclluuddeedd,,  bbuutt  ““rreeaalliissttiiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg  iitt  ddooeess  nnoott  hhaappppeenn  aass  

eevveerryyoonnee  iiss  bbuussyy  wwiitthh  tthheeiirr  oowwnn  jjoobbss  aanndd  ootthheerr  ccoommmmiittmmeennttss””..  TThhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  

aacckknnoowwlleeddggeess  tthhaatt  nnoott  eevveerryy  ssttaakkeehhoollddeerr  iiss  aallwwaayyss  kkeeyy  aanndd  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  aallwwaayyss  ppoossssiibbllee  ttoo  

iinnvvoollvvee  eevveerryyoonnee..  TThhee  ssttaakkeehhoollddeerr  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggyy  ((FFiigguurree  44..33))  iiss  aa  ttooooll  ttoo  iiddeennttiiffyy,,  

iinnvvoollvvee  aanndd  mmaannaaggee  rreelleevvaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss..  

OOVVSSAA  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  iinnvvoollvviinngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  SSPP..    AAffffiirrmmiinngg  tthhiiss  

ccoonnvviiccttiioonn,,  OOVVSSAA  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  DDrr  JJoossiiaannnnee  RRoommaa--RReeaarrddoonn  ((22001100))2200    aaggrreeeess  tthhaatt    

IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iinnvvoollvvee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

bbeeccaauussee  aallll  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  vviieewwss  aanndd  ppeerrssppeeccttiivveess  oonn  tthhee  wwoorrkk  yyoouu  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  

aacchhiieevvee..  AAlltthhoouugghh  nnoott  aallwwaayyss  ffeeaassiibbllee  ttoo  iinncclluuddee  tthheemm,,  oonnee  mmuusstt  ttrryy  aass  mmuucchh  aass  

ppoossssiibbllee  ttoo  iinnvviittee  tthheemm  aanndd  kkeeeepp  tthheemm  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  yyoouurr  wwoorrkk..  AAtt  OOnneeVVooiiccee,,  wwee  

ttrryy  ttoo  iinnvvoollvvee  aallll  oouurr  ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  ssoommee  ppooiinntt  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  

aanndd  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd  wwee  ffeeeell  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  iinncclluuddee  tthheemm  mmoorree,,  ssoo  tthhaatt  tthheeiirr  ddiiffffeerreenntt  

vviieewwss  aanndd  ppeerrssppeeccttiivveess  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  oouurr  wwoorrkk..  AAllssoo,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnvvoollvvee  tthheemm,,  

bbeeccaauussee  iitt  ggiivveess  uuss  mmoorree  ccrreeddiibbiilliittyy  aanndd  ttrraannssppaarreennccyy  wwhheenn  wwee  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  pprrooggrreessss  

ooff  oouurr  wwoorrkk  ((RRoommaa--RReeaarrddoonn  22001100))..  

BBeessiiddee  tthhee  ppoossiittiivvee  iimmppaacctt  tthhaatt  RRoommaa--RReeaarrddoonn  ppooiinnttss  oouutt,,  ccoonnfflliicctt  iiss  iinneevviittaabbllee  iinn  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  pprroocceessss,,  aanndd  iiff  tthhiiss  iiss  nnoott  rreessoollvveedd,,  iitt   ccaann  jjeeooppaarrddiissee  tthhee  pprroocceessss  aanndd  

rreennddeerr  tthhee  iinniittiiaattiivvee  uunnssuucccceessssffuull..  IIff  ccoonnfflliicctt  aarriisseess,,  tthheerree  iiss  bboouunndd  ttoo  bbee  nnoonn--ccooooppeerraattiioonn  

bbeettwweeeenn  ccoonnfflliiccttiinngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  tthhiiss  hhiinnddeerrss  pprrooggrreessss..  FFoorr  tthhee  SSPP,,  ddiivveerrssee  ssttaakkeehhoollddeerr  

iinntteerreessttss  aarree,,  hhoowweevveerr,,  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ddiissrruuppttiivvee  bbuutt  aarree  aaccttuuaallllyy  eesssseennttiiaall  aass  tthheeyy,,  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  VVeezzii  ((22001100)),,  ccrreeaattee  aa  mmoommeennttuumm  aanndd  ppaassssiioonn  aammoonngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  

aacchhiieevvee  tthhee  ssaammee  ggooaall..  HHoowweevveerr,,  VVeezzii  ((22001100))  rreevveeaalleedd  tthhaatt  tthhee  SSPP        

                                                
2200  RReeffeerreennccee  ttoo  tthhee  SSPP  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  eemmaaiill  iinntteerrvviieewwss  II  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  JJoossiiaannnnee  RRoommaa--
RReeaarrddoonn    oonn  2200  OOccttoobbeerr  22001100..  TThhee  iinntteerrvviieeww  ttrraannssccrriipptt  iiss  aannnneexxeedd  aass  AAppppeennddiixx  DD..    
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HHaarrddllyy  hhaadd  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt,,  bbuutt  wwhhaatteevveerr  cchhaalllleennggeess  wwee  hhaavvee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

pprrooggrraammmmee,,  [[iitt]]  iiss  aaddddrreesssseedd  iinn  oouurr  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmeeeettiinnggss  wwhheerree  wwee  ddiissccuussss  tthhee  

ccoonntteenntt  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee  aanndd  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  SShhoouulldd  wwee  eennccoouunntteerr  ssuucchh  

aalloonngg  tthhee  wwaayy,,  wwee  aallwwaayyss  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ggoooodd  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  oouurr  sscchhoooollss  aanndd  ootthheerr  

ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  kkeeeepp  tthheemm  iinnffoorrmmeedd  vviiaa  mmiinnii  mmeeeettiinnggss,,  tteelleepphhoonnee  ccaallllss,,  eemmaaiillss  aanndd  

nneewwsslleetttteerr  ((VVeezzii  22001100))..  

AAppaarrtt  ffrroomm  ccoonnfflliicctt,,  tthheerree  iiss  aallwwaayyss  tthhee  rriisskk  ooff  wwhhoo  hhaass  oovveerraallll  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  pprroocceessss  

eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  tthhee  pprroojjeecctt  ssttiimmuulluuss  iiss  eexxtteerrnnaall;;  tthhaatt  iiss,,  iiff  nnoonn--rreessiiddeenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  

iinnvvoollvveedd  ((HHaawwttiinn  &&  PPeerrccyy--SSmmiitthh,,  22000077::  4400))..  IInn  sseeppaarraattee  iinntteerrvviieewwss,,  bbootthh  VVeezzii  ((22001100))  aanndd  

MMbbaatthhaa  ((22001100))  eexxpprreesssseedd  tthhaatt  ccoonnfflliiccttiinngg  iinntteerreessttss  wweerree  eevviiddeenntt  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  eessppeecciiaallllyy  

iinn  iittss  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ffuunnddeerrss  wwhhoo    

HHaavvee  uusseedd  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  mmuussccllee  ttoo  ddiiccttaattee  ttoo  OOnneeVVooiiccee  wwhhaatt  ttoo  ddoo,,  wwhheenn  aanndd  hhooww..  

TThhiiss  hhaass  aaffffeecctteedd  tthhee  wwaayy  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  mmaayy  hhaavvee  wwaanntteedd  ttoo  aappppllyy  ppaarrttiicciippaattiioonn……..  

TThhee  YYoouutthh  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  ((YYAABB))  iiddeeaa  hhaass  eevveerr  bbeeeenn  tthheerree  bbuutt  tthhee  ffuunnddeerrss  ddiirreecctt  

ffuunnddss  ttoowwaarrddss  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhiiss  aarreeaa  ((tthhee  MMoonniittoorriinngg  &&  EEvvaalluuaattiioonn  

bbyy  YYAABB))  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ffuunnddeedd......FFuunnddeerrss  aarree  vveerryy  ssppeecciiffiicc  aanndd  wwee  ddoo  nnoott  hhaavvee  mmuucchh  ooff  

aa  cchhooiiccee  bbuutt  ttoo  ssttiicckk  ttoo  tthheeiirr  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  wwee  hhaavvee  ddeessiiggnneedd  aa  

pprrooggrraammmmee  ffoorr  ggrraaddee  nniinneess,,  bbuutt  iitt  iiss  nnoott  yyeett  ffuunnddeedd..  OOnnccee  wwee  ggeett  ffuunnddiinngg,,  iitt  wwiillll  bbee  uupp  

aanndd  rruunnnniinngg  ((LLuubboommbboo  22001111::  111144))..    

IInn  oorrddeerr  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  aabboovvee  pprroobblleemm,,  HHaawwttiinn  aanndd  PPeerrccyy--SSmmiitthh  ((22000077::  4411))  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthheerree  

iiss  nneeeedd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ssttrraatteeggyy  ooff  iinnvvoollvviinngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  tthhaatt  iiss  iinnffoorrmmeedd  bbyy  aa  ccoonnssiisstteenntt  sseett  ooff  

vvaalluueess  aanndd  pprriinncciipplleess..    

TThheerree  mmaayy  bbee  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  iinnvvoollvveemmeenntt  pprroocceessss..  HHoowweevveerr,,  ccoossttss  ttoo  

tthhee  pprroojjeecctt  ccaann  bbee  eevveenn  ggrreeaatteerr  iiff  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttaakkee  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  iitt  ((HHuunndd  eett  aall..,,  22000011aa::  22))  

LLiisstteenniinngg  ttoo,,  aanndd  bbeeiinngg  aawwaarree  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  ccoonncceerrnnss  iiss  aann  iinnggrreeddiieenntt  ffoorr  hheeaalltthhyy  pprroojjeeccttss  

aanndd  iiss  ttiimmee  aanndd  mmoonneeyy  wweellll  ssppeenntt  ((HHuunndd  eett  aall..,,  22000011;;  LLaawwrryy,,  22000088))..  FFoorr  HHuunndd  eett  aall  ((22000011::  22)),,  

ssttaakkeehhoollddeerrss  ccaann  bbee  sseeeenn  aass  ccoonnssuullttaannttss  ttoo  aann  iinniittiiaattiivvee  aass  tthheeiirr  iiddeeaass  aanndd  ssuuggggeessttiioonnss  ccaann  

oofftteenn  bbee  iinnssiigghhttffuull  aanndd  uusseeffuull  iinn  iittss  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  VVeezzii  ((22001100))  aalllluuddeedd  ttoo  tthhiiss  

ffaacctt  wwhheenn  sshhee  ssaaiidd::  

IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  aallmmoosstt  eevveerryy  pprroocceessss  eessppeecciiaallllyy  tthhee  

ppllaannnniinngg  ssttaaggee  ssoo  tthhaatt  wwee  ggeett  eevveerryyoonnee’’ss  vviieewwss  aanndd  cchheecckk  wwhheetthheerr  wwee  aarree  oonn  lliinnee  aanndd  

eevveenn  aafftteerr  tthhaatt  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss,,  wwee  nneeeedd  ttoo  iinnvvoollvvee  tthheemm  ttoo  sseeee  wwhheetthheerr  wwee  
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aacchhiieevveedd  oouurr  ggooaallss  ttooggeetthheerr..  TThheessee  ddaayyss  wwiitthh  ssoo  mmaannyy  pprrooggrraammmmeess  ttaakkiinngg  ppllaaccee,,  iitt  iiss  

ppaarraammoouunntt  ttoo  hhaavvee  aann  iinntteeggrraatteedd  aapppprrooaacchh  ttoo  aavvooiidd  rree--iinnvveennttiinngg  wwhheeeellss  aanndd  ccoonnffuussiioonn  

((VVeezzii  22001100))..  

TThhee  CCFFPPDD  mmooddeell  ((sseeee  CChhaapptteerr  44))  ppoossiittss  tthhaatt  iiff  eeaacchh  ooff  tthhee  sseevveerraall  sstteeppss  tthhaatt  ccoonnssttiittuuttee  

ccoommmmuunniittyy  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  iiss  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleetteedd,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oouuttccoommeess  

wwiillll  bbee  rreeaalliisseedd  aanndd  ssttrreennggtthheenneedd  aammoonngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss..  TThheessee  aarree::  ((aa))  lleeaaddeerrsshhiipp;;  

((bb))  ddeeggrreeee  aanndd  eeqquuiittyy  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn;;  ((cc))  iinnffoorrmmaattiioonn  eeqquuiittyy;;  ((dd))  ccoolllleeccttiivvee  sseellff--eeffffiiccaaccyy;;  ((ee))  

sseennssee  ooff  oowwnneerrsshhiipp;;  ((ff))  ssoocciiaall  ccoohheessiioonn;;  aanndd  ((gg))  ssoocciiaall  nnoorrmmss..  IInnddeeeedd,,  iinn  aa  pprreevviioouuss  ssttuuddyy  oonn  

tthhee  SSPP  ccoonndduucctt  wwiitthh  lleeaarrnneerrss  cciitteedd  iinn  ((LLuubboommbboo  22001111)),,  tthhee  lleeaarrnneerrss  eexxpprreesssseedd  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  aa  

sseennssee  ooff  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  SSPP..  OOnnee  lleeaarrnneerr  eexxppllaaiinneedd,,  ““TThhee  ffaacciilliittaattoorr  ddiidd  nnoott  ddiiccttaattee  ttoo  uuss  oonn  

wwhhaatt  pprroojjeecctt  ttoo  ddoo..  TThheeyy  jjuusstt  ccoommee  uupp  wwiitthh  tthhee  iiddeeaa  bbuutt  tthhee  ccrreeaattiivveenneessss  iiss  oouurrss……..YYeess,,  wwee  

ffeeeell  iitt  iiss  oouurr  pprrooggrraammmmee””  ((LLuubboommbboo  22001111::  111155))..  

TThhee  lleeaarrnneerr’’ss  ssttaatteemmeenntt  iiss  iinnddiiccaattiivvee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  lleeaarrnneerrss  hhaavvee  aa  sseennssee  ooff  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  

SSPP..  OOwwnneerrsshhiipp  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  SSttaakkeehhoollddeerr  iinnvvoollvveemmeenntt  tthhuuss  eennhhaanncceess  

pprroojjeecctt,,  aanndd  iinnddeeeedd  ccoommmmuunniittyy  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  WWhheenn  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  tthheeyy  

oowwnn  aa  pprrooggrraammmmee,,  iittss  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  iiss  gguuaarraanntteeeedd..  TThhee  rreefflleeccttiioonn  bbyy  lleeaarrnneerrss  rreessoonnaatteess  wwiitthh  

HHaawwttiinn  &&  PPeerrccyy--SSmmiitthh’’ss  ((22000077::  4411))  ccoonntteennttiioonn  tthhaatt  ccooooppeerraattiioonn  aammoonngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  

eemmppoowweerrss  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  ddeevveelloopp  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  aauuttoonnoommyy  wwhhiillsstt  mmaakkiinngg  aanndd  

mmaaiinnttaaiinniinngg  lliinnkkss  ttoo  tthhee  wwiiddeerr  ssoocciieettyy..    

LLeeaarrnneerrss  aallssoo  ddeevveellooppeedd  lliiffee  sskkiillllss  tthhaatt  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  

cchhaalllleennggeess..  OOnnee  lleeaarrnneerr  ssaaiidd,,  ““WWee  nnooww  kknnooww  aabboouutt  hhuummaann  rriigghhttss,,  sseexxuuaalliittyy,,  aanndd  HHIIVV  aanndd  

AAIIDDSS””  ((LLuubboommbboo  22001111::  111155))..  AAnnootthheerr  lleeaarrnneerr  wweenntt  oonn  ttoo  eexxppllaaiinn  hhooww  hhee  wwaarrnneedd  hhiiss  

nneeiigghhbboouurr  aatt  hhoommee  ffrroomm  rriisskk  bbeehhaavviioouurr  wwhheenn  hhee  hheeaarrdd  hhiimm  ppllaannnniinngg  ttoo  iinndduullggee  iinn  sseexx  wwiitthh  aa  

ssttrraannggeerr..  TThhiiss  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  lleeaarrnneerrss  hhaavvee  bbeeeenn  eemmppoowweerreedd  ttoo  mmaakkee  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  hheeaalltthhyy  

lliivviinngg  iinn  tthhee  wwiiddeerr  ssoocciieettyy..  TThheeyy  aarree  nnooww  ccoonnsscciioouuss,,  hhaavvee  sseellff--eeffffiiccaaccyy  aanndd  ccaann  ppaarrttiicciippaattee  iinn  

tthhee  ssuusstteennaannccee  ooff  ssoocciiaall  nnoorrmmss..    

TThhee  aabboovvee  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  oouuttccoommeess  ooff  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  aanndd  tthhee  aavvoowweedd  ggooaallss  ooff  tthhee  SSPP..  

FFrroomm  wwhhaatt  aallll  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ssaaiidd,,  iitt  iiss  eevviiddeenntt  tthhaatt  OOVVSSAA  vvaalluueess  tthhee  nnoottiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  

eennggaaggeemmeenntt  aanndd  iitt  iinnvvoollvveess  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  SSPP..  TThhee  pprrooggrraammmmee  

uusseess  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbootthh  aass  aa  mmeeaannss  aanndd  aass  aann  eenndd  ttoo  eemmppoowweerrmmeenntt..    
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55..11..22  TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  ((TTVVTT))::  PPrroovviiddiinngg  uunniiqquuee  rreessppoonnsseess  ttoo  uunniiqquuee  ssiittuuaattiioonnss  

UUnnlliikkee  OOVVSSAA,,  wwhhiicchh  hhaass  aa  ssiinnggllee  pprrooggrraammmmee,,  tthhee  wwoorrkk  ooff  TTVVTT  iiss  sspprreeaadd  oovveerr  ssiixx  ddiiffffeerreenntt  

bbuutt  iinntteeggrraatteedd  pprrooggrraammmmeess  oorr  iinntteerrvveennttiioonnss..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  TTVVTT  MMoonniittoorriinngg  aanndd  

EEvvaalluuaattiioonn  MMaannaaggeerr,,  MMrr..  CClliivvee  BBrruuzzaass  ((22001100)),,  tthhee  pprrooggrraammmmeess  aarree  HHIIVV  aanndd  AAIIDDSS  

PPrrooggrraammmmee,,  tthhee  IInntteeggrraatteedd  SScchhoooollss  CCoommmmuunniittyy  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraammmmee,,  tthhee  IIzziinnggaannee  

ZZeetthhuu  IInntteerrvveennttiioonnss,,  SSeellff  HHeellpp  GGrroouupp  PPrrooggrraammmmeess,,  SSoocciiaall  PPllaanntt  UUssee  PPrrooggrraammmmee  aanndd  tthhee  

UUmmnnddeennii  CCaarree  PPrrooggrraammmmee  ((BBrruuzzaass  22001100))2211..  AAllll  tthhee  ssiixx  pprrooggrraammmmeess,,  hhee  rreevveeaalleedd,,  aarree  bbaasseedd  

oonn  tthheemmeess  tthhaatt  ddeeaall  wwiitthh  hheeaalltthh,,  hhuummaann  rriigghhttss,,  aanndd  ppoowweerr  iissssuueess..      

AAccccoorrddiinngg  ttoo  iittss  22000099  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt,,  TTVVTT  uusseess  aa  hhoolliissttiicc  aanndd  ppeeooppllee--cceennttrreedd  aapppprrooaacchh  

wwhhiicchh  ““ooppeennss  uupp  ppoossssiibbiilliittiieess  ffoorr  ccoonnvveerrssaattiioonn””  iinn  tthhee  ccoommpplleexx  ccoonntteexxttss  wwhhiicchh  ssuurrrroouunndd  tthheessee  

iinntteerrvveennttiioonnss  ((TTVVTT  22000099::1100))..  IItt  tthhuuss  ““ddeessiiggnn[[ss]]  aanndd  eennggaaggee[[ss]]  iinn  iinntteeggrraatteedd  pprroocceesssseess  wwiitthh  

ppeeooppllee,,  aaiimmeedd  aatt  bbrriinnggiinngg  aabboouutt  ddeevveellooppmmeennttaall  cchhaannggee  aatt  iinnddiivviidduuaall,,  oorrggaanniissaattiioonnaall,,  aanndd  

wwhhoollee  ssyysstteemmss  lleevveellss””  ((TTVVTT  22000099::  1100))..    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  rreeppoorrtt,,  TTVVTT    

SSeeeess  aaccttiioonn  ffoorr  cchhaannggee  aass  eemmeerrggiinngg  ffrroomm  aa  vviissiioonniinngg  pprroocceessss  wwhhiicchh  iiss  uunnddeerrttaakkeenn  iinn  

ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  oouurr  cclliieennttss  [[wwhhiicchh  ffaacciilliittaatteess]]  ppeeooppllee  ttoo  iinniittiiaattee  aanndd  ssuussttaaiinn  tthheeiirr  oowwnn  

ddeevveellooppmmeennttaall  cchhaannggee  pprroocceesssseess,,  bbyy  ddeessiiggnniinngg  aanndd  eennggaaggiinngg  iinn  iinntteeggrraatteedd  pprroocceesssseess  

wwiitthh  [[tthheemm]]..  TThhiiss  pprroocceessss  rreeqquuiirreess  ssttaakkeehhoollddeerr  ccoonnvveerrssaattiioonnss  ((TTVVTT  22001100::  55))..  

  RReeiitteerraattiinngg  tthhiiss  ppoossiittiioonn,,  TTVVTT  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr,,  MMrr..  TTuukkii  MMaasseeaattiillee  ((22001100))  ssttrreesssseedd,,  ““FFoorr  

aannyy  pprrooggrraammmmee  tthhaatt  wwee  wwaanntt  ttoo  eemmbbaarrkk  oonn,,  wwee  eennggaaggee  ppeeooppllee  iinn  ccoonnvveerrssaattiioonnss  ttoo  ffiinndd  wwhhaatt  

ppeeooppllee  wwaanntt””2222..  

BBootthh  MMaasseeaattiillee  ((22001100))  aanndd  BBrruuzzaass  ((22001100))  rreeaaffffiirrmmeedd  aasssseerrttiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  TTVVTT  rreeppoorrtt  

tthhaatt  ccoonnvveerrssaattiioonnss  aarree  aallwwaayyss  aann  iimmppoorrttaanntt  ppaarrtt  ooff  TTVVTT  wwoorrkk  eessppeecciiaallllyy  iinn  ttrryyiinngg  ttoo  mmaapp  

““bbootthh  vviissiioonnss  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  aanndd  ccuurrrreenntt  rreeaalliittiieess””  ((TTVVTT  22001100::  88--99))..  AAss  aallrreeaaddyy  nnootteedd  iinn  tthhee  

pprreevviioouuss  sseeccttiioonn  aanndd  iinn  cchhaapptteerr  ttwwoo,,  rreefflleeccttiivvee  aaccttiioonn  oorr  ddiiaalloogguuee  iiss  aa  gguuiiddiinngg  pprriinncciippllee  ooff  

ppaarrttiicciippaattiioonn..  FFoorr  TTVVTT,,    

TThhee  iiddeeaa  ooff  rreefflleeccttiivvee  ccoonnvveerrssaattiioonn  iiss  ccrriittiiccaall  ttoo  oouurr  aapppprrooaacchh,,  aanndd  tthhiiss  iinncclluuddeess  

rreefflleeccttiinngg  oonn  wwhhoo  wwee  aarree  aass  iinnddiivviidduuaall  [[ssttaakkeehhoollddeerrss]],,  wwhhaatt  oouurr  iinnddiivviidduuaall  rroolleess  aanndd  
                                                
2211  RReeffeerreennccee  ttoo  CClliivvee  BBrruuzzaass  iiss  bbaasseedd  oonn  aann  iinntteerrvviieeww  II  hhaadd  wwiitthh  hhiimm  oonn      2233  SSeepptteemmbbeerr  22001100..  IIttss  ttrraannssccrriipptt  iiss  
aannnneexxeedd  aass  AAppppeennddiixx  HH..    
2222RReeffeerreennccee  ttoo  TTuukkii  MMaasseeaattiillee  iiss  bbaasseedd  oonn  aann  iinntteerrvviieeww  II  hhaadd  wwiitthh  hhiimm  oonn    2288  OOccttoobbeerr  22001100..  IIttss  ttrraannssccrriipptt  iiss  
aannnneexxeedd  aass  AAppppeennddiixx  GG  
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rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aass  iinnddiivviidduuaallss,,  wwhhaatt  oouurr  iinnddiivviidduuaall  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  iinn  

rreellaattiioonn  ttoo  ootthheerrss  aanndd  wwhhaatt  iinntteennttiioonn  wwee  ccaann  eessttaabblliisshh  ffoorr  oouurrsseellvveess  ttoo  bbeeccoommee  mmoorree  

eeffffeeccttiivvee  ((TTVVTT  22001100..  88--99))..    

AAlltthhoouugghh  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  ssttiippuullaatteess  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmuusstt  ccoonnvveerrssee  aatt  tthhee  iinniittiiaall  ssttaaggee  ooff  

tthhee  pprrooggrraammmmee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccllaarriiffyy  ppeerrcceeppttiioonnss,,  eexxpprreessss  iinnddiivviidduuaall  aanndd  sshhaarreedd  iinntteerreessttss  aass  wweellll  

aass  mmaapp  tthhee  vviissiioonn  ooff  tthhee  ffuuttuurree,,  ((KKiinnccaaiidd  aanndd  FFiigguueerrooaa,,  22000099)),,  aatt  TTVVTT  ssttaakkeehhoollddeerr  

ccoonnvveerrssaattiioonnss  aarree  nnoott  aa  oonnccee--ooffff  pprroocceessss  aass  tthheeyy  ccoonnttiinnuuee  aass  lloonngg  aass  tthhee  pprrooggrraammmmee  iiss  iinn  

eexxiisstteennccee..  FFrroomm  TTVVTT’’ss  eexxppeerriieennccee,,  ““tthhee  [[ccoonnttiinnuuoouuss]]  eennggaaggeemmeenntt  pprroocceessss  hhaass  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  

bbuuiillddiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  eessttaabblliisshhiinngg  ttrruusstt  iiss  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  

wwoorrkk””  ((TTVVTT  22001100::  99))..    

AAss  MMaasseeaattiillee  ((22001100))  eelluucciiddaatteess,,  TTVVTT  wwoorrkkss  iinn  vvaarriioouuss  ppaarrttss  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall  pprroovviinnccee  

““wwhheerree  wwee  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  pprrooggrraammmmeess  aaiimmeedd  aatt  aacchhiieevviinngg  oonnee  ggooaall..  WWee  wwoorrkk  wwiitthh  

ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  VVaalllleeyy  aanndd  oouurr  pprroojjeeccttss  aarree  ccaalllleedd  ccoommmmuunniittyy  pprroojjeeccttss””  ((MMaasseeaattiillee  22001100))..  

HHee  ggooeess  oonn  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  tthhee  pprroojjeeccttss  aarree  ppeeooppllee--cceennttrreedd  oorr  cclliieenntt--ddrriivveenn..  ““WWee  ccaallll  tthheemm  

[[ccoommmmuunniittiieess]]  cclliieennttss  ffoorr  tthhee  ssiimmppllee  rreeaassoonn  tthhaatt  tthheeyy  aarree  tthhee  ddiirreecctt  bbeenneeffiicciiaarriieess  ooff  tthhee  

pprrooggrraammmmeess””..  HHoowweevveerr,,  

WWee  ccaann  aallssoo  ccaallll  tthheemm  ssttaakkeehhoollddeerrss  eevveenn  tthhoouugghh  oouurr  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  iiss  

wwiiddeerr..  WWee  ddeeffiinnee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aass  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  ggoott  iinntteerreesstt  iinn  oouurr  pprrooggrraammmmeess,,  ffoorr  

eexxaammppllee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  wwhhoo  aarree  ccuussttooddiiaannss  ooff  

tthheessee  pprrooggrraammmmeess........AAnnyybbooddyy  wwhhoo  ggoott  iinntteerreesstt,,  wwee  ccaallll  tthhoossee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ((MMaasseeaattiillee  

22001100))2233..  

TThhee  TTVVTT  ssttaakkeehhoollddeerr  mmaapp,,  ((FFiigguurree  55..22))  iiss  mmoorree  oorr  lleessss  tthhee  ssaammee  aass  tthhaatt  ooff  OOVVSSAA  ssaavvee  ffoorr  tthhee  

ffaacctt  tthhaatt  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  ooppeerraattee  iinn  ddiiffffeerreenntt  llooccaalliittiieess..  MMaasseeaattiillee,,  iinn  hhiiss  iinnttrroodduuccttoorryy  

rreemmaarrkkss  ttoo  tthhee  TTVVTT  22000099  aannnnuuaall  rreeppoorrtt,,  hhiigghhlliigghhttss  ssoommee  ooff  tthheessee  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbyy  

aacckknnoowwlleeddggiinngg  tthhaatt    

IItt  iiss  mmoorree  pplleeaassiinngg  ttoo  kknnooww  tthhaatt  tthhiiss  bbrriieeff  rreeppoorrtt  wwiillll  bbee  rreeaadd  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ccoommmmuunniittiieess  tthhaatt  TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  wwoorrkkss  wwiitthh..    TThheessee  aarree  tthhee  ffuunnddeerrss  wwhhoo  ssuuppppoorrtt  uuss  

tthhrroouugghh  ffiinnaanncciiaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  rreessoouurrcceess,,  oouurr  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss,,  aanndd  

                                                
2233  IItt  iiss  iinntteerreessttiinngg  ttoo  nnoottee  hhooww,,  wwiitthhoouutt  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy,,  TTVVTT  ddeeffiinneess  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhiiss  
aassppeecctt  iiss  aaddddrreesssseedd  iinn  tthhee  nneexxtt  cchhaapptteerr  
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ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  aass  wweellll  aass  ootthheerr  ppaarrttiieess  tthhaatt  hhaavvee  iinntteerreesstt  iinn  ssoocciiaall  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  tthhee  wwoorrkk  ooff  nnoonnggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniissaattiioonnss  ((TTVVTT  22000099::  55))..  

TThhee  aabboovvee  ssttaatteemmeenntt  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  TTVVTT  iinnvvoollvveess  oorr  

iinntteeggrraatteess  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  iittss  pprrooggrraammmmeess,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthheerree  mmaayy  

bbee  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  lleefftt  oouutt..    

FFiigguurree  55..22  sshhoowwss  tthhee  TTVVTT  pprrooggrraammmmeess’’  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThheessee  aarree  ccoommmmuunniittiieess//cclliieennttss,,  

llooccaall  aauutthhoorriittiieess,,  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss,,  ddoonnoorrss  aanndd  ootthheerr  NNoonn  GGoovveerrnnmmeennttaall  

OOrrggaanniissaattiioonnss  ((NNGGOOss))..    

  
FFiigguurree  55..22::  TTVVTT  pprrooggrraammmmeess  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  ((AAddaapptteedd  ffrroomm  LLuubboommbboo  22001111::  111111))  

  
SSiinnccee  TTVVTT  hhaass  mmaannyy  pprrooggrraammmmeess,,  iitt  mmaayy  nnoott  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  oouuttlliinnee  aallll  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  

tthhiiss  wwoorrkk..  AAss  ssuucchh,,  oonnllyy  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  ddiissccuusssseedd..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iiddeennttiiffiieedd  kkeeyy  

ssttaakkeehhoollddeerrss  mmaayy  bbee  ffuurrtthheerr  ccaatteeggoorriisseedd  iinnttoo  ssppeecciiffiicc  ggrroouuppss,,  iinnddiivviidduuaallss  oorr  uunniittss  ootthheerr  tthhaann  

tthhee  aabboovvee  lliisstteedd  bbrrooaaddeerr  iiddeennttiittiieess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  ccaann  bbee  ffuurrtthheerr  sspplliitt  

iinnttoo  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh,,  wwhhiicchh  aarree  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvveedd  iinn  TTVVTT  

pprrooggrraammmmeess..    

AAss  MMaasseeaattiillee  ((22001100))  ppooiinnttss  oouutt,,  ccoommmmuunniittiieess  aass  ssttaakkeehhoollddeerrss  rreeffeerr  ttoo  tthhee  ddiirreecctt  bbeenneeffiicciiaarriieess  

ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  TTVVTT  aallssoo  ccaallll  tthheemm  cclliieennttss..  TThhiiss  ggrroouupp  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  aass  wwiitthh  tthhee  rreesstt,,  iiss  

aa  bbrrooaaddeerr  ccaatteeggoorryy  tthhaatt  ccaann  bbee  ffuurrtthheerr  sspplliitt  iinnttoo  ssuubb  oorr  ssppeecciiffiicc  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhee  sseemmiioottiiccss  ooff  
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tthhee  ddiiaaggrraammss  aatttteessttss  ttoo  tthhiiss..  TThhee  iiccoonniicc  ‘‘eexxppllooddiinngg’’  sshhaappeess  iinn  wwhhiicchh  II  mmaarrkk  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  

((FFiigguurreess  55..11,,  55..22  aanndd  55..44))  rreepprreesseenntt  tthhaatt  tthhee  mmaarrkkeedd  ssttaakkeehhoollddeerr  ggrroouupp  ccaann  bbee  ffuurrtthheerr  ddiivviiddeedd..    

II  hhaavvee  aallssoo  mmaarrkkeedd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  oonn  wwhhaatt  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  aa  mmaalllleeaabbllee  cclloouudd  

sshhaappee  ssiiggnnaalllliinngg  wwhhaatt  II  wwaanntt  ttoo  ccaallll  pprrooggrraammmmeess’’  pplliiaabbiilliittyy  ttoo  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss..  JJuusstt  lliikkee  

hhooww  cclloouuddss  eeaassiillyy  cchhaannggee  sshhaappeess  dduuee  ttoo  pprreessssuurreess,,  iitt  iiss  ddiisscceerrnniibbllee  tthhaatt  ddeevveellooppmmeenntt  

pprrooggrraammmmeess  aarree  mmoouullddaabbllee  aanndd  ccaann  bbee  rreesshhaappeedd  ttoo  aalliiggnn  ttoo  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss..    

AAlltthhoouugghh  iitt  mmaayy  bbee  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  ssppeecciiffiicc  ssttaakkeehhoollddeerrss  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  

ssttaakkeehhoollddeerr  pprrooffiilliinngg  aanndd  aannaallyyssiiss,,  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthheeiirr  mmeennttiioonn  iinn  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  iiss  

mmaarrggiinnaall..  TThhee  pprreesseenntt  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  ffiinndd  oouutt  iiff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteeggrraattee  ssttaakkeehhoollddeerr  

iinntteerreessttss  iinn  tthheeiirr  pprrooggrraammmmeess..  FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  sseeggrreeggaattiinngg  ssttaakkeehhoollddeerr  ggrroouuppss  ttoo  tthheeiirr  mmiinnuuttee  

ppoossssiibbllee  uunniitt  iiss  nnoott  tthhaatt  iimmppoorrttaanntt..    

WWhhaatt  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  hhoowweevveerr  iiss  ttoo  rreeiitteerraattee  ((aass  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cchhaapptteerr))  tthhaatt  

ssttaakkeehhoollddeerrss  sswwiittcchh  rroolleess  aanndd  tthheerreeffoorree  tthheeiirr  lleevveell  ooff  iinnfflluueennccee  ddooeess  nnoott  rreemmaaiinn  ccoonnssttaanntt..  TThhiiss  

nnoottiioonn  iiss  eevviiddeenntt  iinn  tthhee  wwaayy  TTVVTT  iinntteeggrraatteess  iittss  ssttaakkeehhoollddeerrss..  MMaasseeaattiillee  ((22001100))  aacckknnoowwlleeddggeess  

tthhaatt  aannyy  ooff  iittss  ssttaakkeehhoollddeerrss  ccaann  bbeeccoommee  iittss  cclliieennttss  aatt  ssoommee  ppooiinntt  iinn  ttiimmee..  FFoorr  eexxaammppllee,,  

TThheeyy  [[ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh]]  bbeeccoommee  cclliieennttss  wwhheenn  wwee  

ttrraaiinn  tthheemm..  PPaarreennttss  bbeeccoommee  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  ggoott  iinntteerreesstt..  TThheeyy  ccaann  aallssoo  

bbeeccoommee  cclliieennttss  bbeeccaauussee  wwee  ttrraaiinn  SScchhooooll  GGoovveerrnnaannccee  BBooddiieess  ((SSGGBBss))  wwhhiicchh  aarree  mmaaddee  

ooff  ppaarreennttss  ((MMaasseeaattiillee  22001100))..  

TThhee  aabboovvee  ssttaatteemmeenntt  iiss  aann  aaffffiirrmmaattiioonn  ooff  tthhee  eevvoollvviinngg  nnaattuurree  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  rroolleess..  II  iinnttiimmaatteedd  

eeaarrlliieerr  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  hhooww  iiddeennttiiccaall  TTVVTT’’ss  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  iiss  ttoo  tthhaatt  ooff  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy..  IItt  iiss  iinntteerreessttiinngg  aass  wweellll  ttoo  nnoottee  hhooww  tthhee  aabboovvee  rreeaalliissaattiioonn  bbyy  TTVVTT  oonn  tthhee  

rreevvoollvviinngg  nnaattuurree  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  rroolleess  aanndd  iinnfflluueennccee  ccaann  bbee  ccoonnjjooiinneedd  ttoo,,  oorr  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  

ssaammee  tthheeoorryy..  II  eellaabboorraattee  tthhiiss  aarrgguummeenntt  iinn  tthhee  nneexxtt  cchhaapptteerr..    

TTVVTT  tthhuuss  uunnddeerrssttaannddss  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  iinnvvoollvviinngg  aallll  tthhee  iinntteerreesstteedd  ppllaayyeerrss  iinn  iittss  pprroojjeeccttss..  

EElluucciiddaattiinngg  TTVVTT’’ss  ppoossiittiioonn  rreeggaarrddiinngg  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn,,  MMaasseeaattiillee  ((22001100))  rreevveeaalleedd  tthhaatt  

TTVVTT  lleeaarrnntt  aa  lloonngg  ttiimmee  aaggoo  tthhaatt  tthhiinnggss  tthhaatt  aarree  iimmppoosseedd  oonn  ppeeooppllee  ddoonn’’tt  llaasstt,,  aanndd  tthheeyy  

ddoonn’’tt  bbrriinngg  rreeaall  cchhaannggee..  RReeaall  cchhaannggee  hhaappppeennss  wwhheenn  ppeeooppllee  aaccttuuaallllyy  rreeaalliissee  tthhaatt  tthhiiss  iiss  

wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ppaarrtt  ooff  iitt..  TThheeyy  wwiillll  oowwnn  iitt  ……  WWee  hhaavvee  lleeaarrnntt  tthhaatt  

wwhheerree  wwee  ddoo  tthhiinnggss  ffoorr  ppeeooppllee,,  wwhheenn  wwee  lleeaavvee  tthhoossee  tthhiinnggss  ddoonn’’tt  mmeeaann  aannyytthhiinngg  ttoo  
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tthheemm..  BBuutt  iiff  ppeeooppllee  tteellll  uuss  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt,,  tthheeyy  aarree  pprreeppaarreedd  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  iitt  wwhheetthheerr  

wwee  aarree  tthheerree  oorr  nnoott  ((MMaasseeaattiillee  22001100))..    

IItt  iiss  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  tthhaatt  aallll  iinnddiivviidduuaallss  oorr  ccoommmmuunniittyy  ggrroouuppss  ffoorr  wwhhoomm  TTVVTT  pprroojjeeccttss  aarree  

iinntteennddeedd  ttoo  bbeenneeffiitt  aarree  nnoott  rreeggaarrddeedd  aass  ““bbeenneeffiicciiaarriieess  ooff  ssoommeeoonnee  eellssee’’ss  pprroovviissiioonn  ooff  

rreessoouurrcceess  aanndd  aaccttiioonnss,,  bbuutt  aass  [[iimmppoorrttaanntt]]  aaccttoorrss  iinn,,  aanndd  ccoo--ccrreeaattoorrss  ooff  tthheeiirr  [[ddeevveellooppmmeenntt]]””  

((MMaasseeaattiillee  22001100,,  TTVVTT  22000099..  1100))..  TThhee  rroollee  ooff  TTVVTT  iiss  oonnllyy  ttoo  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthheessee  

ccoommmmuunniittiieess  iinn  aaccttiinngg  oouutt  tthheeiirr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  tthhee  cchhaannggee  tthhaatt  tthheeyy  ddeessiirree..    

EExxppllaaiinniinngg  tthhee  wwaayy  hhiiss  oorrggaanniissaattiioonn  eexxeeccuutteess  iittss  pprrooggrraammmmeess,,  MMaasseeaattiillee  ssttrreesssseess  tthhaatt  TTVVTT  

bbeelliieevveess  tthhaatt  iitt  ddooeess  nnoott  bbrriinngg  cchhaannggee  bbuutt  ccoommmmuunniittiieess  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  

ddeevveellooppmmeenntt..    

TThhee  vviieeww  tthhaatt  wwee  hhoolldd  aass  aann  oorrggaanniissaattiioonn  iiss  tthhaatt  wwee  ddoonn’’tt  bbrriinngg  cchhaannggee..  CChhaannggee  wwiillll  

ttaakkee  ppllaaccee  wwhheetthheerr  wwee  lliikkee  iitt  oorr  nnoott  aanndd  wwhheetthheerr  wwee  aarree  tthheerree  oorr  nnoott,,  iitt  wwiillll  ttaakkee  ppllaaccee..  

TThhee  oonnllyy  ddiiffffeerreennccee  wwhheenn  wwee  aarree  tthheerree  iiss  tthhaatt  wwee  ccaann  eennaabbllee  ppeeooppllee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  

cchhaannggee  aanndd  aallssoo  wwee  ccaann  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhaatt  cchhaannggee  aanndd  hhaavvee  aann  

iinnfflluueennccee  oonn  tthhaatt  cchhaannggee  ((MMaasseeaattiillee  22001100))..    

AAss  tthhee  PPrrooggrraammmmee  IImmpplleemmeennttaattiioonn  MMaannaaggeerr  SStteepphheenn  SShhiissaannyyaa  ((22001111))2244  ppooiinnttss  oouutt,,  TTVVTT  

eennssuurreess  tthhaatt  aallll  tthhoossee  ttaarrggeett  ggrroouuppss  aarree  iinncclluuddeedd  aass  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn..  EEvveenn  pprriioorr  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  tthheerree  iiss  aann  iinniittiiaall  eennggaaggeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  ffoorr  tthheemm  ttoo  iinnppuutt  iinnttoo  tthhee  ppllaannnniinngg  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  TThhiiss  pprroocceessss,,  hhee  ssaaiidd,,  

iiss  mmeeaanntt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerrss’’  iinntteerreessttss  aarree  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  tthhee  pprrooggrraammmmee..  MMaasseeaattiillee  

((22001100))  eexxppllaaiinnss  tthhiiss  pprroocceessss  aanndd  rreeaassoonnss  tthheerreeooff  iinn  aa  mmoorree  ssuucccciinncctt  wwaayy..  

IInn  tthhee  oolldd  wwaayy  ooff  wwoorrkkiinngg,,  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  ffoorr  eexxaammppllee  cchhiieeffss,,  

wwoouulldd  aallwwaayyss  bbee  eexxcclluuddeedd..  TThheessee  aarree  nnoott  oonnllyy  iinnfflluueennttiiaall  ppeeooppllee  bbuutt  aallssoo  iimmmmoorrttaall  

ggaatteekkeeeeppeerrss..  TThheerreeffoorree,,  iiff  yyoouu  ssaayy  yyoouu  aarree  ggooiinngg  ttoo  ddeevveelloopp  ppeeooppllee  iinn  aann  aarreeaa  wwhheerree  

tthheerree  iiss  aa  cchhiieeff  aanndd  tthhee  cchhiieeff  ddoo  nnoott  eevveenn  kknnooww,,  tthheenn  hhooww  ddoo  yyoouu  eexxppeecctt  ddeevveellooppmmeenntt  

ttoo  ttaakkee  ppllaaccee..  TThheerreeffoorree,,  wwee  hhaavvee  ppoolliittiiccaall  lleeaaddeerrss,,  mmuunniicciippaall  wwaarrdd  mmeemmbbeerrss  

((ccoouunncciilllloorrss))  wwhhoo  aarree  lleeggaallllyy  mmaannddaatteedd  bbyy  tthhee  pprroovviinncciiaall  lleeggiissllaattiioonn  wwiitthh  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ddeevveelloopp  tthheeiirr  aarreeaass..  HHooww  tthheenn  ddoo  yyoouu  ddoo  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  aann  aarreeaa  

wwhhiillee  eexxcclluuddiinngg  tthhee  vveerryy  ppeeooppllee  mmaannddaatteedd  ttoo  ddoo  ssoo??  ((MMaasseeaattiillee  22001100))..  

                                                
2244RReeffeerreennccee  ttoo  SStteepphheenn  SShhiissaannyyaa  iiss  bbaasseedd  oonn  aann  iinntteerrvviieeww  II  hhaadd  wwiitthh  hhiimm  oonn  2299  JJuullyy  22001111..  IIttss  ttrraannssccrriipptt  iiss  
aannnneexxeedd  aass  AAppppeennddiixx  II..    
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AAccccoorrddiinngg  ttoo  SShhiissaannyyaa,,  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  TTVVTT  sstteeppss  iinn  ttoo  ffaacciilliittaattee  ddiiaalloogguuee  eennssuurreess  tthhaatt  

ssttaakkeehhoollddeerrss’’  iinntteerreessttss  aarree  bbrroouugghhtt  oouutt..  ““RReemmeemmbbeerr  wwee  eennaabbllee  ppeeooppllee  ttoo  ddoo  iitt  tthheemmsseellvveess!!  WWee  

ddoonn’’tt  ddoo  iitt  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy””  ((SShhiissaannyyaa  22001111))..  

TThhee  ffaacciilliittaattiioonn  rroollee  ooff  TTVVTT  iiss  iilllluussttrraatteedd  iinn  FFiigguurree  55..33..  AAss  sshhoowwnn  oonn  tthhee  ddiiaaggrraamm,,  tthhee  

mmaarrggiinnaalliisseedd  ccoommmmuunniittiieess  hhaavvee  aa  ddeessiirree  ttoo  mmoovvee,,  ttrraannssffoorrmm  oorr  ddeevveelloopp  ffrroomm  tthheeiirr      ““ccuurrrreenntt  

rreeaalliittyy””  ttoo  aa  ““pprreeffeerrrreedd  rreeaalliittyy””..  TThhee  ccoommmmuunniittyy  ((cclliieennttss))  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhaatt  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  oorr  cchhaannggee,,  nnoott  TTVVTT..  ““TThheeyy  aarree  tthhee  oonneess  wwhhoo  mmaakkee  iitt  hhaappppeenn..  OOuurrss  iiss  ttoo  hheellpp  

tthheemm,,  wwoorrkk  wwiitthh  tthheemm  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  ppllaayy  tthheeiirr  ccaarrddss  ddiiffffeerreennttllyy  ttoo  mmaakkee  iitt  hhaappppeenn””  

((MMaasseeaattiillee  22001100))..    

  
FFiigguurree  55..33::  RRoolleess,,  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  RReellaattiioonnsshhiippss  iinn  CClliieenntt--CCeennttrreedd  DDeevveellooppmmeenntt  

PPrraaccttiiccee..    

  
SSoouurrccee::  TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000099::  1100))  

  

AAss  sshhoowwnn  oonn  FFiigguurree  55..33,,  TTVVTT’’ss  rroollee  iinn  tthhiiss  pprroocceessss  iiss  ttoo  ffaacciilliittaattee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  bbyy  

ssuuppppoorrttiinngg  cclliieenntt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aaccttiioonn  ffoorr  cchhaannggee..  TThhiiss  iiss  ddoonnee  tthhrroouugghh  ccoonnvveerrssaattiioonnss  oorr  

ddiiaalloogguuee  aanndd  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn’’ss  bbeelliieeff  tthhaatt  aallll  ppeeooppllee  hhaavvee  cchhooiicceess  aanndd  tthhaatt  bbeesstt  

rreessuullttss  aarree  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  ssyynneerrggyy..      

IItt  iiss  tthhrroouugghh  tthheessee  ccoonnvveerrssaattiioonnss  oorr  ssttaakkeehhoollddeerr  eennggaaggeemmeenntt  pprroocceessss  tthhaatt  nneeeeddss  aarree  iiddeennttiiffiieedd  

tthhaatt  ttrriiggggeerr  aa  nneeww  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittiieess..    ““TThhee  wwhhoollee  pprroocceessss  ooff  ccoommmmuunniittyy  eennttrryy  

aanndd  eennssuurriinngg  ttoottaall  bbuuyy--iinn  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  hhaass  ttoo  bbee  aaddhheerreedd  ttoo””  ((SShhiissaannyyaa  22001111))..  HHee  ggooeess  

oonn  ttoo  ssaayy,,  ““IInn  mmoosstt  ccaasseess  wwee  ggoo  tthhrroouugghh  ccoommmmuunniittyy  ggaatteekkeeeeppeerrss  wwhhoo  mmaayy  bbee  eellddeerrss  oorr  

‘‘IInndduunnaass’’  ((CChhiieeffss))  aass  aaddvviisseedd  bbyy  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  WWiitthh  bbaassiicc  iinniittiiaall  ddaattaa,,  iinntteerrvveennttiioonn  ppllaannss  

aarree  ddrraawwnn  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss””  ((SShhiissaannyyaa  22001111))..    
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TThhee  ddiiaalloogguuee  pprroocceessss  eennttaaiillss  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  lleeaaddeerrss  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  aassssiiggnnmmeenntt  ooff  rroolleess  

aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  ttiimmeeffrraammeess  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss  ((KKiinnccaaiidd  aanndd  FFiigguueerrooaa  22000099))..  SSiimmiillaarrllyy,,  

SShhiissaannyyaa  ssttaatteess  tthhaatt  aatt  TTVVTT    

PPllaannss  aarree  ddrraawwnn  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  iitt  iiss  kknnoowwnn  wwhhaatt  aaccttiivviittiieess  aarree  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  

mmoonntthhllyy  bbaassiiss  wwiitthh  tthhee  aaccccoommppaannyyiinngg  bbuuddggeett..    TThhee  ppllaann  sshhoowwss  iinn  ddeettaaiill  wwhhoo,,  ffrroomm  

TTVVTT  wwiillll  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  aaccttiivviittyy,,  wwhhoo  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aarree  ttaarrggeetteedd  bbyy  tthhee  

aaccttiivviittyy  aanndd  tthheeiirr  nnuummbbeerrss  ((SShhiissaannyyaa  22001111))..  

TThhrroouugghh  ffaacciilliittaattiioonn,,  ssuuppppoorrttiivvee  ttrraaiinniinngg  aanndd  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  TTVVTT  eennggaaggeess  wwiitthh  ppeeooppllee  iinn  

iinntteeggrraatteedd  pprroocceesssseess  ddeessiiggnneedd  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  ddeevveellooppmmeennttaall  cchhaannggee  aatt  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  

oorrggaanniissaattiioonnaall  aanndd  wwhhoollee  ssyysstteemmss  lleevveellss..  

AAss  wwiitthh  tthhee  OOVVSSAA  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee,,  TTVVTT  hhaass  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((DDooEE)),,  aanndd  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  ((DDooHH))  aass  iittss  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThheeiirr  rroolleess  aarree  mmaaiinnllyy  rreegguullaattoorryy..  

EExxpprreessssiinngg  tthhee  rroollee  aanndd  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmeess  

ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  tthhrreeee  ccaassee  ssttuuddyy  oorrggaanniissaattiioonnss  iinn  sscchhoooollss,,  tthhee  DDooEE  rreepprreesseennttaattiivvee,,  MMss  

TThhoobbiillee  SSiiffuunnddaa  ((22001100))2255  iinnttiimmaatteedd  tthhaatt  

SScchhoooollss  aarree  vveerryy  sseennssiittiivvee..  YYoouu  ccaann’’tt  ggeett  tthheerree  aass  aa  ssttrraannggeerr  wwiitthhoouutt  aa  mmaannddaattee..  WWee  

hhaavvee  aa  lliinnee  ffuunnccttiioonn  ......  TThheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  ccaannnnoott  bbee  tthheerree  wwiitthhoouutt  oouurr  iinnvvoollvveemmeenntt..  

FFoorr  tthheemm  ttoo  ggeett  ttoo  sscchhoooollss  wwee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhaatt..  WWee  wwrriittee  cciirrccuullaarrss  

aannnnoouunncciinngg  tthheemm,,  ggeett  ttoo  mmeeeettiinnggss  wwhheerree  wwee  iinnttrroodduuccee  tthheemm  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  ((SSiiffuunnddaa  

22001100))..  

TThhee  aabboovvee  ssttaatteemmeenntt  eennccaappssuullaatteess  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt’’ss  iinntteerreesstt  aass  aa  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerr  iinn  tthhee  wwoorrkk  

ooff  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss..  IItt  aallssoo  sshhoowwss  tthhee  iimmppoorrtt  ooff  iittss  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonnss..  IIlllluussttrraattiinngg  tthhiiss  ppooiinntt,,  SSiiffuunnddaa  ((22001100))  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  bbaacckkllaasshh  ooff  eexxcclluuddiinngg  DDooEE  

iinn  ssuucchh  pprrooggrraammmmeess  

IIff  yyoouu  aarree  ttoo  ccoommee  ffrroomm  tthhee  oouuttssiiddee  aanndd  ssttaarrtt  ddeemmaannddiinngg  tthhiinnggss  oorr  wwaannttiinngg  ttoo  ddoo  

tthhiinnggss  ffoorr  tthheemm,,  tthheenn  cchhaanncceess  aarree  tthhaatt  yyoouu  aarree  nnoott  ggooiinngg  ttoo  ggeett  tthheeiirr  ccooooppeerraattiioonn..  EEvveenn  

iiff  yyoouu  ddiidd,,  uunnlleessss  yyoouu  oonnllyy  wwaanntteedd  ttoo  wwoorrkk  jjuusstt  wwiitthh  oonnee  sscchhooooll,,  aanndd  tthhee  PPrriinncciippaall  

aaggrreeeess  ttoo  iitt,,  yyoouu  wwoouulldd  ssttiillll  hhaavvee  aa  pprroobblleemm  bbeeccaauussee  yyoouu  ccaann’’tt  ssuussttaaiinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  

bbeeccaauussee  tthhee  ccuussttooddiiaannss  ooff  yyoouurr  pprrooggrraammmmee  aarree  ppeeooppllee  lliikkee  uuss,,  ssoo  iitt  wwiillll  bbee  aa  ddeeaadd  

                                                
2255BBaasseedd  oonn  tthhee  iinntteerrvviieeww  wwiitthh  tthhee  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall  PPrroovviinncciiaall  MMaannaaggeerr,,  SSppeecciiaall  NNeeeeddss  EEdduuccaattiioonn  SSeerrvviicceess  hheelldd  
oonn  2255  OOccttoobbeerr  22001100  iinn  PPiieetteerrmmaarriittzzbbuurrgg..    
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ssttaarrtt..  YYoouu  wwoouulldd  hhaavvee  yyoouurr  wwaayy  wwiitthh  tthhee  pprriinncciippaall,,  iiff  hhee  aalllloowwss  yyoouu,,  bbuutt  tthheenn  wwhhaatt  

hhaappppeennss  ttoo  yyoouurr  pprrooggrraammmmee..  WWhhoo  iiss  ggooiinngg  ttoo  ssuussttaaiinn  iitt,,  hhooww  aarree  yyoouu  ggooiinngg  ttoo  mmaakkee  iitt  

ccoommee  aalliivvee,,  hhooww  aarree  yyoouu  ggooiinngg  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iitt  ggeettss  aalliiggnneedd  ttoo  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  

pprrooggrraammmmeess  aanndd  tthhaatt  iinnddeeeedd  iitt  lliivveess  oonn  bbeeyyoonndd  yyoouu  oorr  tthhee  iinnppuutt  ffrroomm  yyoouurr  

oorrggaanniissaattiioonn..  SSoo  wwee  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  ffrroomm  tthhee  wwoorrdd  ggoo  ((SSiiffuunnddaa  22001100))..  

TThhee  aabboovvee  ssttaakkeehhoollddeerr  sseennttiimmeennttss  sshhooww  hhooww  lleeggiittiimmaattee  tthhee  DDooEE’’ss  iinntteerreessttss  iinn  tthheessee  

oorrggaanniissaattiioonnss  aarree..  IInn  aaccttuuaall  ffaacctt,,  tthhee  sseennttiimmeennttss  rreevveeaall  hhooww  iinnaalliieennaabbllee  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss  

iinntteerreessttss  aarree,,  aanndd  aatttteesstt  ttoo  tthhee  ffaacctt  eennttrreenncchheedd  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  aass  

““tthhoossee  ggrroouuppss  wwiitthhoouutt  wwhhoossee  ssuuppppoorrtt  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  wwoouulldd  cceeaassee  ttoo  eexxiisstt””  ((FFrreeeemmaann  eett  aall  

22001100::  3311))  

EExxppllaaiinniinngg  hheerr  ddeeppaarrttmmeenntt’’ss  ggaattee  kkeeeeppiinngg  rroollee  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmeess,,  SSiiffuunnddaa  ((22001100))  rreevveeaallss  

tthhaatt  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  eenntteerrss  iinnttoo  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiitthh  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss,,  bbuutt  bbeeffoorree  tthheeyy  ddoo  ssoo,,  

tthheeyy  ssuubbjjeecctt  tthhee  pprrooppoosseedd  pprrooggrraammmmeess  ttoo  tthheeiirr  tteesstt  ttoo  sseeee  iiff  tthhee  pprrooggrraammmmeess  aalliiggnn  wwiitthh  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  oobbjjeeccttiivveess..  

WWee  ssccrreeeenn  tthheeiirr  pprrooggrraammmmee  ffoorr  qquuaalliittyy  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  wwhhaatteevveerr  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  bbee  

ddooiinngg  wwiillll  bbee  eennhhaanncciinngg  tthhee  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  oouurr  pprrooggrraammmmeess  bbeeccaauussee  wwee  ddoonn’’tt  

wwaanntt  tthheemm  rreeaallllyy  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhiinnggss  tthhaatt  aarree  oouutt  ooff  lliinnee........OOnnccee  wwee  hhaavvee  ssuubbjjeecctteedd  

tthheeiirr  pprrooggrraammmmeess  ttoo  oouurr  tteesstt,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  hhooww  iitt  ffaarreess,,  tthheenn  wwee  eessttaabblliisshh  

ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiitthh  tthhee  vvaarriioouuss  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  tthhoossee  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiillll  bbee  ffoorrmmaall..  WWee  

eenntteerr  iinnttoo  aa  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  wwhheerree  wwee  ssppeellll  oouutt  tthhee  tteerrmmss  ooff  oouurr  

eennggaaggeemmeenntt  ((SSiiffuunnddaa  22001100))..  

HHoowweevveerr,,  tthhiiss  pprroocceessss  iiss  nnoott  aallwwaayyss  eeaassyy  aass  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  iinntteerreessttss..  

FFiinnddiinngg  eeaacchh  ootthheerr  iiss  aallwwaayyss  ddiiffffiiccuulltt  aanndd,,  aass  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell,,  rreeqquuiirreess  ddiiaalloogguuee  

wwiitthh  rreelleevvaanntt  ppllaayyeerrss..  TToo  eennssuurree  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmeess,,  SSiiffuunnddaa  ((22001100))  aaddmmiittss  tthhaatt  

WWee  nneeggoottiiaattee  rriigghhtt  ffrroomm  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  wwhheenn  tthheeyy  ccoommee  aanndd  aapppprrooaacchh  uuss..  OOff  ccoouurrssee  

tthheeyy  ssaayy  wwee  hhaavvee  ggoott  tthhiiss  pprrooppoossaall..  WWee  llooookk  aatt  tthhee  pprrooppoossaall  aanndd  wwee  pprreesseenntt  ttoo  tthheemm  

wwhheerree  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  aassppeeccttss..  NNooww  wwee  llooookk  aatt  hhooww  wwee  ccaann  

aalliiggnn  wwhhaatt  [[tthheeyy]]  hhaavvee  ggoott  ttoo  wwhheerree  wwee  aarree  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  aaccttuuaallllyy  iinnccoorrppoorraattee  wwhhaatt  

yyoouu  aarree  ddooiinngg  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  aanndd  gguuaarraanntteeee  ssoommee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ((SSiiffuunnddaa  

22001100))..    
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IInn  aass  mmuucchh  aass  nneeggoottiiaattiioonnss  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ccoommpprroommiisseess  ffrroomm  ppaarrttiieess  aanndd  ssoommeettiimmeess  ccoonnsseennssuuss,,  

tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonn  sseeeemm  ttoo  hhaavvee  uunnbbrriiddlleedd  aanndd  oovveerrrriiddiinngg  ddeecciissiioonn  ppoowweerrss  aass  tthhee  

ccuussttooddiiaannss  ooff  tthheessee  ppaarrttnneerrsshhiippss..  AAss  SSiiffuunnddaa  ((22001100))  ppuuttss  iitt,,  nnoonnggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniissaattiioonnss  

mmuusstt  ““aalliiggnn  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  ppeerriisshh””  ((SSiiffuunnddaa  22001100))..  

AAnnootthheerr  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerr  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg  aarree  ddoonnoorrss  wwhhoossee  rroollee  iiss  mmaaiinnllyy  pprroovviissiioonn  ooff  

ffuunnddiinngg..  AAss  MMaasseeaattiillee  ((22001100))  ssaayyss,,  TTVVTT  eennssuurreess  tthhaatt  iittss  ffuunnddeerrss  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  wwhhoollee  

pprroocceessss  ooff  tthheeiirr  pprrooggrraammmmeess,,  nnoott  aass  mmeerree  ffuunnddeerrss  bbuutt  aass  ppaarrttnneerrss  ttoo  tthhee  pprrooggrraammmmeess..    

WWee  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  oouurr  ddoonnoorrss  bbeeccoommee  ppaarrtt  aanndd  ppaarrcceell  ooff  tthhee  wwhhoollee  pprroocceessss,,  wwee  

ppaarrttnneerr  wwiitthh  tthheemm..  WWee  ssaayy,,  yyoouu  ggiivvee  uuss  mmoonneeyy,,  bbuutt  ccoommee  aalloonngg..  WWhheenn  wwee  ggoo  oouutt  ttoo  

oouurr  pprroojjeeccttss  wwee  iinnvviittee  oouurr  ddoonnoorrss  ttoo  ccoommee  aalloonngg  ((MMaasseeaattiillee  22001100))..  

HHoowweevveerr,,  aass  uussuuaall  wwiitthh  ddoonnoorr  aaggeenncciieess,,  aanndd  aass  eevviiddeenncceedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  oorrggaanniissaattiioonn,,  ddoonnoorrss  

sseeeemm  ttoo  wwiieelldd  aa  lloott  ooff  ppoowweerr  dduuee  ttoo  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  mmuussccllee  ttoo  ddiiccttaattee  ttoo  oorrggaanniissaattiioonnss  wwhhiicchh  

tthheeyy  ffuunndd  --  wwhhaatt,,  wwhheenn  aanndd  hhooww  ttoo  ddoo2266..  TThhiiss  ccrreeaatteess  aa  cchhaalllleennggee,,  eessppeecciiaallllyy  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  

tthheerree  aarree  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss’’  iinntteerreessttss  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..      

DDoonnoorrss  sseeeemm  ttoo  bbee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  ssttaakkeehhoollddeerr  aanndd  tthheeyy  wwiieelldd  aa  lloott  ooff  ppoowweerr  ppuurreellyy  

bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  tthhee  oonneess  wwhhoo  ccaann  ggiivvee  oorr  eevveenn  ttaakkee  aawwaayy  tthhee  mmoonneeyy..  TThheeyy  ddeetteerrmmiinnee  

hhooww  lloonngg  tthhee  pprrooggrraamm  ccaann  rruunn..  IItt  bbeeccoommeess  aa  cchhaalllleennggee  wwhheerree  tthhee  ddoonnoorrss’’  iinntteerreessttss  aarree  

ooppppoosseedd  oorr  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  wwhhaatt  wwee  tthhiinnkk  hhaass  ttoo  hhaappppeenn..  IInn  ssoommee  iinnssttaanncceess  wwee  ttaakkee  aa  

mmoonntthh  ttoo  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  tthheemm,,  ttoo  ssaayy  llooookk  wwee  tthhiinnkk  wwhhaatt  wwee  wwaanntt  iiss  tthhiiss  bbuutt  iiff  wwee  

wwoorrkk  tthhaatt  wwaayy,,  wwee  wwiillll  nnoott  aacchhiieevvee  tthhaatt  oobbjjeeccttiivvee  ((MMaasseeaattiillee  2211001100))..  

UUnneeqquuaall  ppoowweerr  rreellaattiioonnss  ccoommppoouunndd  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss’’  iinntteerreessttss  iinn  ggeenneerraattiinngg  ccoonnfflliicctt  

aanndd  ccoonntteennttiioonn  oovveerr  wwhhoo  hhaass  oovveerraallll  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..  TThhiiss  rreessuullttss  iinn  aa  wwiiddeellyy  

aacckknnoowwlleeddggeedd  cchhaalllleennggee  ppoosseedd  bbyy  ddiiaalloogguuee  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  ttiimmee..  TToooo  mmuucchh  ttiimmee  iiss  ssppeenntt  

nneeggoottiiaattiinngg,,  ppoossiinngg  iimmppeeddiimmeennttss  ttoo  aaccttuuaall  ddeevveellooppmmeenntt  eeffffoorrttss..  TThhiiss  rreemmaaiinnss  aa  ddaauunnttiinngg  ttaasskk  

ooff  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  aann  eeffffiicciieenntt  ssttrraatteeggyy  ttoo  mmaannaaggee..      

OOvveerr  aanndd  aabboovvee  tthhee  iissssuueess  TTVVTT  hhaass  wwiitthh  ddoonnoorrss,,  iitt  aallssoo  hhaass  ssiimmiillaarr  pprroobblleemmss  wwiitthh  

ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  tteerrmmss  ooff  qquuaannttiittaattiivvee  oobbjjeeccttiivveess::  

IIff  yyoouu  aarree  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh,,  tthhee  nnaattiioonnaall  DDooHH  ssaayyss  wwee  wwaanntt  ssoo  

mmaannyy  nnuummbbeerrss  ooff  cciirrccuummcciissiioonnss  iinn  KKZZNN  iinn  tthhrreeee  mmoonntthhss;;  tthhaatt  iiss  tthheeiirr  iinntteerreesstt..    

                                                
2266  II  nnootteedd  iinn  cchhaapptteerr  oonnee  tthhaatt  tthhiiss  ssttuuddyy  llaacckkss  iinnppuutt  ffrroomm  ddoonnoorrss..      
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WWhheetthheerr  iinn  tthhee  pprroocceessss  tthheerree  iiss  ddaammaaggee  oorr  nnoott,,  tthhaatt  iiss  nnoott  tthheeiirr  iinntteerreesstt..  SSoo  iinn  

ssiittuuaattiioonnss  lliikkee  tthhaatt,,  iiff  wwee  aarree  iinnvvoollvveedd  wwee  tthheenn  ssaayy,,  hhooww  ddoo  wwee  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  wwee  ssttiillll  

aacchhiieevvee  tthhee  ttaarrggeett  ooff  oouurr  nnuummbbeerrss  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  ppeeooppllee  lleeaarrnn??  YYoouu  ddoonn’’tt  

hhaavvee  ttoo  ggiivvee  ppeeooppllee  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt  iiff  yyoouu  ggeett  cciirrccuummcciisseedd  yyoouu  ddoonn’’tt  ggeett  HHIIVV  

aannyymmoorree  ((MMaasseeaattiillee  22001100))..    

IItt  iiss  aa  ggiivveenn  tthhaatt  iinn  aannyy  ccoommmmuunniittyy  tthheerree  wwiillll  bbee  ddiiffffeerreennttiiaall  ppoowweerr  rreellaattiioonnss  aass  ddiiffffeerreenntt  

ssttaakkeehhoollddeerrss  ooff  aa  ssppeecciiffiicc  pprroojjeecctt  wwiieelldd  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  ppoowweerr,,  aanndd  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  

oobbjjeeccttiivveess..  HHoowweevveerr,,  SShhiissaannyyaa  ((22001111))  ssttaatteess  tthhaatt  aatt  TTVVTT  

OOuurr  aapppprrooaacchh  iiss  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  aanndd  uuttiilliissee  tthhee  ssttrreennggtthhss  iinn  tthhee  ddiiffffeerriinngg  

ppoolleess  ffoorr  tthhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  AAggaaiinn  hheerree  iitt  iiss  rreemmiinnddeedd  tthhaatt  wwee  aarree  

ffaacciilliittaattoorrss  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  eennssuurriinngg  tthhaatt  eevveenn  tthhee  wweeaakkeesstt  hhaavvee  tthheeiirr  iinnppuutt  iinn  tthhee  

pprrooggrraammmmee  ((SShhiissaannyyaa  22001111))  

SShhiissaannyyaa  ssttrreesssseess  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  ddeeffiinneedd  aanndd  ccaatteeggoorriisseedd  iinn  lliigghhtt  ooff  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  

aaffffeecctt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  TThhuuss,,  ppoowweerr  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp  ““aarree  tthhee  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  ddeetteerrmmiinnee  aa  ssttaakkeehhoollddeerr''ss  aabbiilliittyy  ttoo  aaffffeecctt  oorr  bblloocckk  tthhee  pprrooggrraammmmee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  tthheessee  ttwwoo  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aarree  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  iimmppoorrttaannccee  aannaallyyssiiss””..  TThhiiss  

iiss  wwhheerree,,  aass  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  ssuuggggeessttss,,  aassssiiggnnmmeenntt  ooff  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ssuuffffiicceess..  TThhee  

ccrriittiiccaall  qquueessttiioonnss  ffoorr  TTVVTT  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iinncclluuddee  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  

ii))  WWhhoo  aarree  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  ((ffrroomm  aa  ppoowweerr  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp  aannaallyyssiiss))??  

iiii))  WWhhaatt  iiss  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss''  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ppoolliiccyy??  

iiiiii))  WWhhaatt  aarree  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss''  ppoossiittiioonnss  oonn  tthhee  ssppeecciiffiicc  pprrooggrraammmmee  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd??  

iivv))  WWhhaatt  ddoo  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  sseeee  aass  ppoossssiibbllee  aaddvvaannttaaggeess  oorr  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  tthhee  

PPrrooggrraammmmee  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd??  

vv))  WWhhiicchh  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmiigghhtt  ffoorrmm  aalllliiaanncceess??  ((SShhiissaannyyaa  22001111))..  

SSttaakkeehhoollddeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  ccrriittiiccaall  bbeeccaauussee  wwiitthhoouutt  tthheeiirr  ccooooppeerraattiioonn,,  tthheerree  mmaayy  bbee  nnoo  

ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  TTVVTT  tthhuuss  ffaacciilliittaatteess  ssttaakkeehhoollddeerr  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  

pprrooggrraammmmeess..  AAss  BBrruuzzaass  ((22001100))  ppuuttss  iitt,,  ““wwee  nneeeedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  cclliieennttss’’  ddeessiirreedd  rreeaalliittyy..  IIddeeaallllyy  

aatt  tthhee  iinniittiiaattiioonn  ooff  aannyy  pprrooggrraammmmee,,  wwee  wwoouulldd  ssppeenndd  mmuucchh  aass  nneeeeddeedd  bbuuiillddiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss,,  

ddeevveellooppiinngg  ttrruusstt..””  IInn  iittss  eeffffoorrtt  ttoo  pprroovviiddee  uunniiqquuee  rreessppoonnsseess  ttoo  uunniiqquuee  ssiittuuaattiioonnss,,  TTVVTT  tthhuuss  

jjuugggglleess  bbeettwweeeenn  ““aa  vveerryy  ooppeenn  pprroocceessss  ssuucchh  aass  tthhiiss  wwhheerree  wwee  ssaayy  ttoo  ppeeooppllee,,  wwhhaatt  iiss  yyoouurr  

ddeessiirreedd  rreeaalliittyy  oorr  vviissiioonn??  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  lliikkee  tthhiiss  ccoommmmuunniittyy  ttoo  bbee  iinn  tthhee  nneexxtt  55  yyeeaarrss??””  

((BBrruuzzaass  22001100))..  TThhee  pprroocceessss,,  aass  sshhoowwnn  bbeeffoorree,,  iinnvvoollvveess  eexxtteennssiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  eennggaaggeemmeenntt..  
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55..11..33  DDrraammAAiiddEE::  IInntteerraaccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt  

AAss  wwiitthh  OOVVSSAA  aanndd  TTVVTT,,  DDrraammaa  iinn  AAIIDDSS  EEdduuccaattiioonn  ((DDrraammAAiiddEE))  uusseess  ppaarrttiicciippaattoorryy  

mmeetthhooddoollooggiieess  ssuucchh  aass  ppeerrffoorrmmiinngg  aarrttss  aass  aann  eenntteerrpprriissee  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  ppuubblliicc  hheeaalltthh  

mmeessssaaggeess..  AAss  tthhee  nnaammee  iinnddiiccaatteess,,  DDrraammAAiiddEE  uusseess  ddrraammaa  aanndd  ootthheerr  aaccttiioonn  mmeeddiiaa  lliikkee  ppooeettrryy,,  

ddaannccee,,  mmuussiicc,,  ppaaiinnttiinngg  ttoo  ““ffaacciilliittaattee  ccrriittiiccaall  aawwaarreenneessss,,  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  ddeevveelloopp  tthhee  

sskkiillllss  ttoo  bbuuiilldd  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  ttoowwaarrddss  aann  eedduuccaattiioonn  tthhaatt  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  hheeaalltthh  

aanndd  wweellll  bbeeiinngg  ffoorr  eevveerryyoonnee””2277..    

TThhee  DDrraammAAiiddEE  wweebbssiittee  ddeeccllaarreess  tthhaatt  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  ddrraammaa,,  DDrraammAAiiddEE  pprroovviiddeess  ttrraaiinniinngg  

iinn  sscchhoooollss  aanndd  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess,,  tteerrttiiaarryy  iinnssttiittuuttiioonnss,,  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  tthhee  

pprriivvaattee  sseeccttoorr  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS,,  lliiffee  sskkiillllss,,  hheeaalltthh  pprroommoottiioonn,,  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss  

aammoonngg  ootthheerr  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess  wwhheerree  ppaarrttiicciippaannttss  aassssuummee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  

tthheeiirr  oowwnn  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aarree  vviieewweedd  aass  aaggeennttss  ooff  cchhaannggee..  TThhiiss  aapppprrooaacchh  bbyy  DDrraammAAiiddEE  ccaann  

bbee  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  ccoonnssttrruuccttiivviissmm  wwhhiicchh  aaccccoouunnttss  ffoorr  tthhee  aapppprrooaacchheess  tthhaatt  uussee  tthheeaattrree  aass  

eeffffeeccttiivvee  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  iinnvvoollvviinngg  iinnddiivviidduuaallss  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  aaccttiivviittiieess  ((DDeerrvviinn  aanndd  

HHuueessccaa11999999::  119922..  SSeeee  cchhaapptteerr  33))..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  wweebbssiittee,,  tthhee  DDrraammAAiiddEE  mmeetthhooddoollooggyy  ““ttaakkeess  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aa  sstteepp  ffuurrtthheerr  

bbyy  ffaacciilliittaattiinngg  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroocceessss  wwhheerreebbyy  iittss  ppaarrttiicciippaannttss  aarree  cchhaalllleennggeedd  ttoo  qquueessttiioonn  tthheeiirr  

bbeelliieeffss  aanndd  nneeggoottiiaattee  nneeww  mmeeaanniinngg  ffoorr  tthheemmsseellvveess  aanndd  tthhee  wwoorrlldd  aarroouunndd  tthheemm””..  AAss  tthhee  aabboovvee  

ssttaatteemmeenntt  iinnddiiccaatteess,,  DDrraammAAiiddEE  uunnddeerrssttaannddss  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  aa  pprroocceessss  tthhaatt  eennaabblleess  

ccoommmmuunniittiieess  ttoo  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthheeiirr  oowwnn  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  oorrggaanniissaattiioonn  ooppeerraatteess  wwiitthhiinn  tthhee  

CCFFPPDD  mmooddeell  oorr  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  sseennssee  tthhaatt  iitt  aallssoo  vviieewwss  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  iinnvvoollvviinngg  ootthheerr  

ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  wwoorrkkss  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  ootthheerr  iimmppoorrttaanntt  ppllaayyeerrss  tthhaatt  ccoonnssttiittuuttee  iittss  eexxtteerrnnaall  

ssttaakkeehhoollddeerr  eennvviirroonnmmeenntt..  

OOppeerraattiinngg  aass  aa  uunniitt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  ZZuulluullaanndd,,  aanndd  aallssoo  aass  aann  aaffffiilliiaattee  ttoo  TThhee  

CCeennttrree  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  MMeeddiiaa  aanndd  SSoocciieettyy  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall,,  

DDrraammAAiiddEE,,  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  sseevveerraall  pprroojjeeccttss  wwhhoossee  

ffooccuuss  iiss  pprriimmaarriillyy  aarroouunndd  HHIIVV//AAIIDDSS  pprreevveennttiioonn..  TThhee  pprroojjeeccttss  iinncclluuddee  aammoonngg  ootthheerrss;;  

SSccrruuttiinniizzee  ccaammppaaiiggnn,,  BBrrootthheerrss  ffoorr  LLiiffee  ccaammppaaiiggnn,,  HHeeaalltthh  PPrroommootteerrss  PPrroojjeecctt,,  CCaarriinngg  

CCoommmmuunniittiieess  PPrroojjeecctt,,  FFaaiitthh  BBaasseedd  OOrrggaanniissaattiioonnss,,  aanndd  AAcctt  AAlliivvee..    

                                                
2277  wwwwww..ddrraammaaiiddee..ccoo..zzaa  
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AAss  KKeeyyaann  TToommaasseellllii  ((22001111))2288  ((aass  cchhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDrraammAAiiddEE  BBooaarrdd))  ssaayyss,,  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonn’’ss  wwoorrkk  iiss  gguuiiddeedd  bbyy  aa  bbooaarrdd  wwhhoossee  rreepprreesseennttaattiivveess  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonnss’’  vviissiioonn  aanndd  wwoorrkk..  TThhee  bbooaarrdd  iiss  ccoommpprriisseedd  ooff  ddoonnoorr  aanndd  ccoonnttrraaccttiinngg  bbooddiieess  

((ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss)),,  eexxppeerrttss  iinn  tthhee  ffiieelldd,,  pprroovviinncciiaall  aaggeenncciieess  aanndd  ppaarrttiicciippaattiinngg  

uunniivveerrssiittyy  rreepprreesseennttaattiivveess..  IIttss  dduuttyy  iiss  ttoo  ““mmaaiinnllyy  ooffffeerr  aaddvviiccee  oonn  ppoolliiccyy,,  ggoovveerrnnaannccee,,  ssttrraatteeggyy,,  

ffuunnddrraaiissiinngg  aanndd  ffaacciilliittaatteess  aacccceessss  ttoo  ccoonnttrraaccttoorrss  lliikkee  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn””  ((TToommaasseellllii  

22001111))..  IInnddeeeedd  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  bbooaarrdd  iiss  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoossee  

ccooooppeerraattiioonn  iiss  kkeeyy  ttoo  tthhee  ssuucccceessss  aanndd  ssuusstteennaannccee  ooff  aallll  tthhee  DDrraammAAiiddEE  pprroojjeeccttss..  AAffffiirrmmiinngg  tthhiiss  

vviieeww,,  tthhee  DDrraammAAiiddEE  DDiirreeccttoorr,,  MMkkoonnzzeennii  GGuummeeddee  ((22001111))2299  ssaaiidd  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ““aatttteemmpptteedd  

ttoo  hhaavvee  aa  bbooaarrdd  ooff  ttrruusstteeeess  tthhaatt  iiss  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  oouurr  wwoorrkk””,,  FFiigguurree  55..44,,  oonn  ppaaggee  6600,,  sshhoowwss  

tthheessee  ssttaakkeehhoollddeerrss..  

AAss  iinnddiiccaatteedd  iinn  iittss  22001100  aannnnuuaall  rreeppoorrtt,,  DDrraammAAiiddEE  aapppprreecciiaatteess  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  

iinntteeggrraattiioonn  iinn  iittss  pprrooggrraammmmeess  aass  eevviiddeenncceedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  lleessssoonnss  ddrraawwnn  ffrroomm  ffoouurr  ooff  iittss  

pprroojjeeccttss,,  nnaammeellyy::  HHeeaalltthh  PPrroommootteerrss,,  FFaaiitthh  BBaasseedd  OOrrggaanniissaattiioonnss,,  OOrrpphhaanneedd  aanndd  VVuullnneerraabbllee  

CChhiillddrreenn  aanndd  YYoouutthh  AAggaaiinnsstt  VViioolleennccee  ––  ‘‘JJuusstt  DDoonn’’tt’’  pprroojjeeccttss..  FFoorr  tthhee  HHeeaalltthh  PPrroommootteerrss  

pprroojjeecctt,,  oonnee  ooff  tthhee  kkeeyy  lleessssoonnss  wwaass  tthhaatt  ““iitt’’ss  ccrruucciiaall  tthhaatt  aallll  UUnniivveerrssiittyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  

iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprroojjeecctt  ttoo  aavvooiidd  hhiinnddrraanncceess  ttoo  [[tthhee]]  pprrooggrraammmmee””  ((DDrraammAAiiddEE  22001100::44;;  ccff..  

BBootthhaa  &&  DDuurrddeenn  22000044))..  TThhee  FFaaiitthh  BBaasseedd  OOrrggaanniissaattiioonnss  pprroojjeecctt  aallssoo  lleeaarrnntt  tthhaatt::  

IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nneettwwoorrkk  wwiitthh  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  ddooiinngg  ssiimmiillaarr  wwoorrkk  iinn  tthhee  aarreeaa,,  

bbeeccaauussee  tthhiiss  hheellppss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..  [[CCoommmmuunniittyy  

FFoorruummss]]  wweerree  aabbllee  ttoo  nneettwwoorrkk  aanndd  eessttaabblliisshh  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiitthh  mmaannyy  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  

ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  ((DDrraammAAiiddEE  22001100::77))..    

TThhee  ssaammee  ggooeess  ffoorr  tthhee  OOrrpphhaanneedd  aanndd  VVuullnneerraabbllee  CChhiillddrreenn  pprroojjeecctt  tthhaatt  lleeaarrnntt  tthhaatt  ““[[tt]]hhee  

ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  OOrrggaanniissaattiioonnss  wwaass  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  rreessoouurrcceess  

wweerree  sshhaarreedd  aanndd  aaccttiivviittiieess  wweerree  aacchhiieevveedd  bbyy  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr””  ((DDrraammAAiiddEE  22001100::88))..  TThhee  

YYoouutthh  AAggaaiinnsstt  VViioolleennccee  ––  ‘‘JJuusstt  DDoonn’’tt’’  pprroojjeecctt  lleeaarrnntt  tthhaatt  ““ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  vviittaall  

ffoorr  aannyy  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  ooccccuurr””  aanndd  tthhaatt  ““iitt  iiss  [[aallssoo]]  iimmppoorrttaanntt  ttoo  wwoorrkk  cclloosseellyy  wwiitthh  [[ootthheerr]]  

ssttaakkeehhoollddeerrss  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ppuurrppoosseess  aanndd  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  ttaarrggeett  aauuddiieenncceess””  ((DDrraammAAiiddEE  

22001100::1144))..  

                                                
2288  RReeffeerreennccee  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  CChhaaiirrppeerrssoonn  iiss  bbaasseedd  oonn  mmyy  eemmaaiill  iinntteerrvviieeww  wwiitthh  KKeeyyaann  TToommaasseellllii  oonn  JJuullyy  55,,  22001111  iinn  
DDuurrbbaann..  TThhee  ttrraannssccrriipptt  iiss  aannnneexxeedd  aass  AAppppeennddiixx  MM..  
2299  RReeffeerreennccee  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr  iiss  aallssoo  bbaasseedd  oonn  mmyy  oonnee  oonn  oonnee  iinntteerrvviieeww  wwiitthh  MMkkoonnzzeennii  GGuummeeddee    oonn    JJuullyy  1155,,  
22001111  iinn  DDuurrbbaann..  TThhee  iinntteerrvviieeww  ttrraannssccrriipptt  iiss  aannnneexxeedd  aass  AAppppeennddiixx  JJ..  
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TThhuuss,,  aass  tthhee  DDrraammAAiiddEE  ffaacciilliittaattoorr,,  MMss  ZZaammaa  MMbbaammbboo  ((22001111))  ssaayyss,,  iinn  aallll  iittss  pprrooggrraammmmeess  

DDrraammAAiiddEE::    

CCoonndduuccttss  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  lliikkee  mmuunniicciippaalliittyy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

HHeeaalltthh........,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSoocciiaall  DDeevveellooppmmeenntt,,  ooff    EEdduuccaattiioonn,,  aanndd  tthheenn  wwee    [[tteellll]]  

tthheemm......tthhee  pprrooggrraammmmee  aarreeaass  tthhaatt  wwee  ffooccuuss  oonn  ,,  aanndd  tthheenn    tthheeyy  cchhoossee  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  lliikkee  

yyoouu  ttoo  hheellpp  uuss  oonn  tthhiiss  aanndd  tthhiiss  aanndd  tthhiiss  ((MMbbaammbboo  22001111))3300  

FFiigguurree  55..44  sshhoowwss  bbrrooaadd  ccaatteeggoorriieess  ooff  DDrraammAAiiddEE’’ss  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss..  

  
FFiigguurree  55..44::  DDrraammAAiiddEE  PPrrooggrraammmmeess  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  ((AAddaapptteedd  ffrroomm  LLuubboommbboo  22001111::  111111))  

  

  

IItt  iiss  tthhrroouugghh  ssttaakkeehhoollddeerr  mmeeeettiinnggss  tthhaatt  ggaatteekkeeeeppeerrss  aarree  eennggaaggeedd  aanndd  mmeemmoorraannddaa  ooff  aaggrreeeemmeenntt  

aarree  ssiiggnneedd..  WWoorrkkiinngg  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  aass  nnootteedd  aabboovvee,,  bbrriinnggss  aabboouutt  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  aa  

pprrooggrraammmmee..  IItt  aallssoo  pprroommootteess  hhaarrmmoonnyy  aanndd  ccoohheessiioonn  aammoonngg  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  aanndd  

ccoommmmuunniittiieess  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  tthheessee  pprroojjeeccttss  ttaakkee  ppllaaccee..    

CCooooppeerraattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  nnoonn  --  ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniissaattiioonnss  ddooiinngg  ssiimmiillaarr  wwoorrkk  iiss  tthhuuss  nnoott  oonnllyy  

ccoommppeelllliinngg  ffoorr  DDrraammAAiiddEE  bbuutt  qquuiittee  iinneessccaappaabbllee  ppaarrttiiccuullaarrllyy  bbeeccaauussee::          

WWee  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  wwoorrkk  aass  aann  iissllaanndd,,  II  mmeeaann  yyoouu  ffiinndd  tthhaatt  wwee  ddoo  ssoommeetthhiinngg  oonnllyy  ttoo  

ffiinndd  oouutt  tthhaatt  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  aarree  aallrreeaaddyy  pprroovviiddiinngg  iitt,,  ssoo  tthheerree  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  tthhaatt  

                                                
3300  RReemmaarrkkss  bbyy  ZZaammaa  MMbbaammbboo,,  tthhee  DDrraammAAiiddEE  FFaacciilliittaattoorr  aarree  ddrraawwnn  ffrroomm  aann  iinn--ddeepptthh  iinntteerrvviieeww  wwhhiicchh  II  hhaadd  wwiitthh  
hheerr  oonn  JJuullyy  66,,  22001111  iinn  DDuurrbbaann..  TThhee  ttrraannssccrriipptt  iiss  aannnneexxeedd  aass  AAppppeennddiixx  LL..  
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rreedduunnddaannccyy  iiff  II  mmaayy  ppuutt  iitt  lliikkee  tthhaatt..  TThhee  bbeesstt  tthhiinngg  iiss  ttoo  hhaavvee  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthheemm  ffiirrsstt..  

......  SSoo  tthhee  mmeeeettiinnggss  ffiirrsstt,,  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmeeeettiinnggss  hheellpp  iinn  tthhee  sseennssee  tthhaatt  yyoouu  ggeett  ttoo  

kknnooww  wwhhaatt  tthhee  ootthheerr  ppeerrssoonn  iiss  ddooiinngg  ((MMbbaammbboo  22001111))..  

SSttaakkeehhoollddeerr  ddiiaalloogguuee  iiss  ssoo  ccoommppeelllliinngg  ffoorr  DDrraammAAiiddEE  iinn  tthhaatt  iitt  ffaacciilliittaatteess  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  

ootthheerr  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  ssaammee  ccoommmmuunniittiieess  ssoo  tthhaatt  tthhee  eeffffoorrttss  ccoommpplleemmeenntt  

eeaacchh  ootthheerr  ffoorr  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthheessee  ccoommmmuunniittiieess..  

IInn  aallll  tthhee  pprroojjeeccttss  tthhaatt  DDrraammAAiiddEE  iiss  ddooiinngg,,  iitt  ooffffeerrss  ttrraaiinniinngg  iinn  aarreeaass  aaggrreeeedd  uuppoonn  aammoonngg  tthhee  

ppaarrttnneerrss..  AAss  tthhee  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  ((MM&&EE))  OOffffiicceerr  MMss  KKaarreenn  PPeetteerrss  ((22001111))3311  ppooiinnttss  

oouutt,,  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ffiinnddss  iittss  rreelleevvaannccee  tthhrroouugghh  lliiaaiissiinngg  wwiitthh  ppaarrttnneerr  aaggeennttss  ttoo  ffiinndd  oouutt  wwhhaatt  

tthheeiirr  ttrraaiinniinngg  nneeeeddss  aarree::  

WWee  ccoonnttaacctt  oouurr  ppaarrttnneerr  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  ssaayy  ttoo  tthheemm  wwee  wwoouulldd  lliikkee  

ttoo  ooffffeerr  yyoouu  ppeeeerr  eedduuccaattiioonn  ttrraaiinniinngg  aanndd  wwee  hhaavvee  tthheessee  pprrooggrraamm  aarreeaass;;  wwhhaatt  ddoo  yyoouu  

tthhiinnkk  yyoouurr  ppeeeerr  eedduuccaattoorrss  wwoouulldd  nneeeedd??  ((PPeetteerrss  22001111))..    

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  lleeaaddeerrss  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  pprroojjeeccttss,,  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  ppeerrcceeppttiioonnss,,  aass  wweellll  aass  

eexxpprreessssiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  aanndd  sshhaarreedd  iinntteerreessttss  ttaakkee  ppllaaccee  aatt  tthhiiss  ssttaaggee..  TThhiiss  iiss  aallssoo  wwhheenn  

rreellaattiioonnsshhiippss  aarree  bbuuiilltt,,  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  ddrraawwnn,,  aanndd  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

ttaakkeess  ppllaaccee..  

DDrraammAAiiddEE  ooffffeerrss  ttrraaiinniinngg  ttoo  iiddeennttiiffiieedd  ppaarrttiicciippaannttss  tthhaatt  mmaayy  iinncclluuddee  mmeemmbbeerrss  ooff  ppaarrttnneerr  

oorrggaanniissaattiioonnss  oorr  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  aammoonngg  ootthheerr  ggrroouuppss..  IItt  ddeevveellooppss  aa  ccuurrrriiccuulluumm  tthhaatt  

oouuttlliinneess  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss  oorr  wwoorrkksshhooppss  ((PPeetteerrss  22001111))..  DDuurriinngg  tthheeiirr  ttrraaiinniinngg,,  

DDrraammAAiiddEE  ffaacciilliittaattoorrss  uussee  mmeetthhooddss  tthhaatt  eennccoouurraaggee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aammoonngg  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss..  ““AAnndd  

bbeeccaauussee  wwee  aarree  bbaasseedd  iinn  ddrraammaa  mmeetthhooddoollooggyy,,  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbeeccoommeess  mmoorree  lliikkee  ddrraammaa  

tteecchhnniiqquueess””  ((PPeetteerrss  22001111))..  

TThhee  oorrggaanniissaattiioonn  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  rreeaall  ssyysstteemm  tthhaatt  tthheeyy  uussee  ttoo  iiddeennttiiffyy  rreelleevvaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  

bbuutt  iitt  rreelliieess  oonn  mmuuttuuaall  rreellaattiioonnsshhiippss  iitt  hhaass  bbuuiilltt  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  wwhheerree  iitt  

ooppeerraatteess..    

WWee  wwoorrkk  iinn  ddiissttrriiccttss  ssoo......wwee  hhaavvee  ttoo  lleeaarrnn  aabboouutt  aallll  tthhee  ccoommmmuunniittyy  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  

ootthheerr  NNGGOOss  tthhaatt  aarree  wwoorrkkiinngg  oorr  ooppeerraattiinngg  iinn  tthhee  EETThheekkwwiinnii  DDiissttrriicctt  ssoo  wwee  ddoo  mmeeeett  

                                                
3311  RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  ((MM&&EE))  OOffffiicceerr  aarree  ddrraawwnn  ffrroomm  aann  iinnddeepptthh  iinntteerrvviieeww  wwhhiicchh  II  hhaadd  
wwiitthh  tthhee  ooffffiicciiaall  oonn  JJuunnee  1177,,  22001111  iinn  DDuurrbbaann..  TThhee  ttrraannssccrriipptt  iiss  aannnneexxeedd  aass  AAppppeennddiixx  KK.. 
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tthheemm  aalloonngg  tthhee  wwaayy  aanndd  tthheeyy  bbeeccoommee  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..  IInn  aaddddiittiioonn,,  wwee  mmeeeett  uupp  

wwiitthh  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  tthhrroouugghh  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  ssoo  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonn  [[ffoorr  

eexxaammppllee]]  wwiillll  ssaayy  tthheerree  iiss  aann  oorrggaanniissaattiioonn  ccaalllleedd  HHeellpp  ttoo  EEdduuccaattee,,  iitt  mmaayy  bbee  ggoooodd  ffoorr  

yyoouu  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthheemm..  WWee  tthheenn  mmeeeett  wwiitthh  tthheemm  aanndd  ddiissccuussss  hhooww  wwee  ccaann  bbeetttteerr  eeaacchh  

ootthheerr’’ss  pprrooggrraammss  ((PPeetteerrss  22001111))..  

TThhee  aabboovvee  ddeeppiiccttss  DDrraammAAiiddEE  pprrooggrraammmmeess  aass  wwhhoollllyy  iinncclluussiivvee  aanndd  qquuiittee  ppaarrttiicciippaattoorryy,,  aass  iiss  

ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eevvaalluuaattiioonnss  ooff  DDrraammAAiiddEE’’ss  eedduuccaattiioonn  pphhiilloossoopphhyy,,  aanndd  iittss  

pprrooggrraammmmeess  ((ccff..  BBootthhaa  22000099;;  BBootthhaa  aanndd  DDuurrddeenn  22000044;;  NNddhhuurraa  22000044;;  TToommaasseellllii  22001111;;  

BBoouurrggaauulltt  22000033))..  

LLiikkee  TTVVTT  aanndd  OOVVSSAA,,  DDrraammAAiiddEE  iiss  aallssoo  aawwaarree  ooff  tthhee  ccoosstt  tthhaatt  ccoommeess  wwiitthh  lleeaavviinngg  oouutt  kkeeyy  

ssttaakkeehhoollddeerrss..    

OOuurr  pprrooggrraammmmeess,,  ffoorr  eexxaammppllee  tthhee  HHeeaalltthh  PPrroommootteerrss,,  ssppeeaakk  ttoo  hheeaalltthh,,  aanndd  iitt   iiss  

ccoonndduucctteedd  iinn  uunniivveerrssiittiieess..  IIff  wwee  ddoo  nnoott  ssppeeaakk  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittiieess  tthheerreeooff,,  aanndd  iiff  tthheeyy  ddoo  

nnoott  kknnooww  tthheemm,,  tthhee  hheeaalltthh  pprroommootteerrss  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd  ((GGuummeeddee  22001111))..  

TThhee  ssaammee  sseennttiimmeennttss  wweerree  eecchhooeedd  bbyy  PPeetteerrss  ((22001111)),,  wwhhoo  nnootteedd  tthhee  iinntteeggrraall  rroollee  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  

lleeaaddeerrsshhiipp  aass  ggaattee  kkeeeeppeerrss..  

YYoouu  hhaavvee  ttoo  ggeett  bbuuyy--iinn  tthhrroouugghh  tthheemm  ttoo  wwoorrkk  iinn  tthheeiirr  ccoommmmuunniittyy,,  aass  aa  lloott  ooff  tthheemm  ddoo  

nnoott  ssiitt  oonn  ggoovveerrnnmmeenntt  bbooddiieess  ......  SSoo  iiff  yyoouu  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhaatt  bbuuyy--iinn,,  yyoouurr  ccaammppaaiiggnn,,  oorr  

yyoouurr  ttrraaiinniinngg  oorr  wwhhaatteevveerr  yyoouu  aarree  ppllaannnniinngg  iinn  tthhaatt  ccoommmmuunniittyy  ccaann  bbaarreellyy  ffaallll  ffllaatt..  YYoouu  

wwoouulldd  hhaavvee  ggoott  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  bbuutt  tthheeyy  ((ttrraaddiittiioonnaall  lleeaaddeerrss))  wwiillll  ssaayy  

nnoo  tthhiiss  iiss  mmyy  llaanndd  yyoouu  ccaannnnoott  ddoo  aannyytthhiinngg  ((PPeetteerrss  22001111))..  

OOnnee  ccaann  ccoonncclluuddee  ffrroomm  tthhee  aabboovvee  sseennttiimmeennttss  tthhaatt  eexxcclluuddiinngg  ssoommee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  aannyy  lleevveell  ooff  

tthhee  pprroojjeecctt  ccaann  aaffffeecctt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss..  FFoorr  

eexxaammppllee,,  ““aass  tthhee  kkeeyy  ddoonnoorr,,  JJHHHHEESSAA’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn  [[iinn  tthhee  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss]]  iiss  ccrruucciiaall  

[[aalltthhoouugghh]]  nnoott  aallll  ddoonnoorrss  oorr  ccoonnttrraaccttoorrss  aarree  oonn  tthhee  bbooaarrdd””  ((TToommaasseellllii  22001111))..    

HHoowweevveerr,,  uunnlliikkee  OOVVSSAA  tthhaatt  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhee  nneeeedd  ttoo  iinncclluuddee  lleeaarrnneerrss’’  rreepprreesseennttaattiivveess  oonn  iittss  

bbooaarrdd,,  lleeaarrnneerrss  aarree  nnoott  tthhaatt  iimmppoorrttaanntt  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  oonn  tthhee  DDrraammAAiiddEE  bbooaarrdd  aalltthhoouugghh  tthheeyy  aa  

oonnee  ooff  iittss  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss..  
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II  ddoo  nnoott  tthhiinnkk  lleeaarrnneerrss  tthhaatt  wwee  wwoorrkk  wwiitthh  aarree  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbeeccaauussee  oouurr  pprroojjeeccttss  

aarree  rreesseeaarrcchh  bbaasseedd..  HHoowweevveerr,,  II  ffeeeell  tthhaatt  wwee  hhaavvee  lleefftt  oonnee  iimmppoorrttaanntt  ssttaakkeehhoollddeerr,,  wwhhiicchh  

iiss  bbuussiinneessss  ((GGuummeeddee  22001111))..  

IItt  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  nneeiitthheerr  OOVVSSAA  nnoorr  TTVVTT  iinnddiiccaatteedd  bbuussiinneessss  aass  tthheeiirr  kkeeyy  

ssttaakkeehhoollddeerrss..  VViieewwiinngg  tthhiiss  aaggaaiinnsstt  OOVVSSAA  aanndd  DDrraammAAiiddEE’’ss  ooppppoossiinngg  vviieewwss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

ppoossiittiioonn  ooff  lleeaarrnneerrss  aass  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  iitt  sshhoowwss  tthhaatt  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoonnttiinnuuoouussllyy  aasssseessss  tthhee  

rreelleevvaannccee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  lliigghhtt  ooff  tthheeiirr  ccooooppeerraattiivvee  oorr  ccoommppeettiittiivvee  ppootteennttiiaall  ttoo  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  eeffffoorrttss  ((ccff..  CChhaapptteerr  44))..  OOVVSSAA  aanndd  DDrraammAAiiddEE  mmuusstt  tthheerreeffoorree  lleeaarrnn  ttoo  bbee  aallwwaayyss  

oonn  tthhee  llooookkoouutt  ffoorr  ppootteennttiiaall  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  tthheeyy  mmaayy  hhaavvee  nnoott  iinncclluuddeedd  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  

tthheeiirr  pprrooggrraammmmeess,,  aanndd  rreeaasssseessss  tthhee  tthhrreeaatt  oorr  ooppppoorrttuunniittiieess  ppoosseedd  bbyy  aallll  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  

ccuurrrreennttllyy  iinnvvoollvveedd..    

IInn  lliigghhtt  ooff  aallll  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iiss  iitt   ppoossssiibbllee  tthheerreeffoorree  ttoo  iinntteerrpprreett  tthhee  wwaayy  OOVVSSAA,,  TTVVTT  aanndd  

DDrraammAAiiddEE  ccoonndduucctt  tthheeiirr  pprrooggrraammmmeess  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy??  IIff  ssoo,,  ttoo  wwhhaatt  

eexxtteenntt  ddooeess  tthhee  tthheeoorryy  sshheedd  lliigghhtt  oonn  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  

ccoommmmuunniiccaattiioonn??  HHooww  vvaalliidd  aarree  iittss  nnoorrmmaattiivvee  aanndd  ddeessccrriippttiivvee  tteenneettss  ttoo  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

pprroocceessss??  TThheessee  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  qquueessttiioonnss  tthhaatt  tthhee  nneexxtt  cchhaapptteerr  sseettss  ooffff  ttoo  aaddddrreesssseess..    
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CChhaapptteerr  SSiixx::  AAppppllyyiinngg  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy  ttoo  tthhee  AAnnaallyyssiiss  ooff  

PPaarrttiicciippaattoorryy  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraammmmeess  

  

66..11  PPaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  tthhrroouugghh  tthhee  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy  LLeennsseess  

TThhee  pprreevviioouuss  cchhaapptteerrss  ccoommpprreehheennssiivveellyy  rreevviieewweedd  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  lliitteerraattuurree,,  

eellaabboorraattiinngg  oonn  tthhee  nnaattuurree  aass  wweellll  aass  tthhee  pprroocceessss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  IInn  jjuuxxttaappoossiittiioonn  ttoo  tthhiiss,,  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  wwaass  rreevviieewweedd,,  hhiigghhlliigghhttiinngg  iittss  kkeeyy  tteennaannttss  aass  wweellll  aass  iittss  ccrriittiiqquuee..  TThhee  

pprreevviioouuss  cchhaapptteerr  sshhoowweedd  hhooww  tthhrreeee  ddiiffffeerreenntt  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennttss  aappppllyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  

eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  pprrooggrraammmmeess..  TThhiiss  cchhaapptteerr  aannaallyysseess  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  pprroocceessss  iinn  

lliigghhtt  ooff  tthhee  nnoorrmmaattiivvee  aanndd  ddeessccrriippttiivvee  tteenneettss  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy..  TThhee  aaiimm  iiss  ttoo  pprroovviiddee  

aannsswweerrss  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonnss  ssppeelltt  oouutt  iinn  tthhee  ffiirrsstt  cchhaapptteerr  aass  aa  wwaayy  ooff  eexxaammiinniinngg  

ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  aappppllyyiinngg  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess..  TThhee  bbeenneeffiittss  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  

eennggaaggeemmeenntt  pprroocceesssseess  oouuttlliinneedd  bbyy  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  ((CCFFPPDD))  

mmooddeell  lleeaaddss  ttoo  tthhee  iinncclluussiioonn,,  iinn  tthhiiss  ddiissccuussssiioonn,,  ooff  tthhee  iinnssttrruummeennttaall  rreelleevvaannccee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  

tthheeoorryy  iinn  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  pprroocceessss..    

66..22  SSiittuuaattiinngg  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  wwiitthhiinn  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy    

PPaarrttiicciippaattiioonn  aass  eeppiittoommiisseedd  bbyy  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  ccaann  bbee  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  

ffrraammeewwoorrkk..  TThhee  pprrooppoonneennttss  ooff  tthhee  mmooddeell  ((FFiigguueerrooaa  aanndd  KKiinnccaaiidd  22000099))  nnoottee  tthhaatt  iitt  iiss  bbootthh  

pprreessccrriippttiivvee  ((nnoorrmmaattiivvee))  aanndd  ddeessccrriippttiivvee..  TThheeyy  aarree,,  hhoowweevveerr,,  ssiilleenntt  oonn  tthhee  mmooddeell’’ss  

iinnssttrruummeennttaall  vvaalluuee  tthhaatt  II  ppeerrcceeiivvee  ttoo  bbee  eennsshhrriinneedd  iinn  iittss  pprreeddiiccttiioonn  ooff  oouuttccoommeess  tthhaatt  ccaann  bbee  

rreeaalliisseedd  wwhheenn  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  ccoommpprreehheennssiivveellyy  iinnvvoollvveedd  ((ccff..  CChhaapptteerr  33))..  II  wwaanntt  ttoo  aarrgguuee  tthhaatt  

tthhee  ddeessccrriippttiivvee,,  pprreessccrriippttiivvee  aanndd  iinnssttrruummeennttaall  nnaattuurree  ooff  tthhee  mmooddeell  mmaakkeess  iitt  uunnqquueessttiioonnaabbllyy  

ssyymmmmeettrriiccaall  ttoo  tthhee  nnoorrmmaattiivvee,,  ddeessccrriippttiivvee  aanndd  iinnssttrruummeennttaall  tteenneettss  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy..    

NNoorrmmaattiivveellyy,,  tthhee  mmooddeell  aacccceeppttss  tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  aarree  ooff  iinnttrriinnssiicc  vvaalluuee..  TThhee  

mmooddeell  bbeeccoommeess  nnoorrmmaattiivvee  bbyy  pprreessccrriibbiinngg  aanndd  rreeccoommmmeennddiinngg  aattttiittuuddeess,,  ssttrruuccttuurreess  aanndd  

pprraaccttiicceess  tthhaatt  aarree  rreeqquuiirreedd  wwhheenn  ddeevveellooppiinngg  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess..    IItt  

aacccceeppttss  tthhaatt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  hhaavvee  aann  iinnaalliieennaabbllee  rriigghhtt  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  

tthhee  ddeessiiggnn,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammmmeess..  IItt  tthheenn  

rreeccoommmmeennddss  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  aass  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn..  TThhiiss  

pprriinncciippllee  iiss  ccoonnggrruueenntt  ttoo  tthhee  nnoorrmmaattiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  tteenneett  tthhaatt  ssttaatteess  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerr  
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iinntteerreessttss  aarree  ooff  iinnttrriinnssiicc  vvaalluuee  ttoo  oorrggaanniissaattiioonn  ccoommppeettiivveenneessss  aanndd  rreeccoommmmeennddss  oorrggaanniissaattiioonnss  

ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthheemm  wwhheenneevveerr  tthheeyy  mmaakkee  aannyy  ddeecciissiioonnss  ((ccff..  CChhaapptteerr  44))..  TThhee  CCFFPPDD  mmooddeell,,  iinn  lliikkee  

mmaannnneerr,,  pprreessccrriibbeess  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  aammoonngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  aass  ttwwoo  ffuunnddaammeennttaall  

rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmee  mmuusstt  ffuullffiill  ffoorr  iitt  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull  

((ccff..  FFiigguurree  33..11))    

TThhee  mmooddeell’’ss  ccoonncceeppttiioonn  ooff  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  bbeeiinngg  ccoonnsseeqquueennttiiaall  ffrroomm  ddiiaalloogguuee  aanndd  

ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  aammoonngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  rreelleevvaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinnddiiccaatteess  iittss  ddeessccrriippttiivvee  

cchhaarraacctteerr..  AAss  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy’’ss  ddeessccrriippttiioonn  ooff  aa  ccoorrppoorraattiioonn  aass  aa  ssyysstteemm  oorr  

ccoonnsstteellllaattiioonn  ooff  ccooooppeerraattiivvee  aanndd  ccoommppeettiittiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  ppoosssseessssiinngg  iinnttrriinnssiicc  vvaalluuee  

ttoo  tthhee  ssuucccceessss  oorr  ffaaiilluurree  ooff  tthhee  ccoorrppoorraattiioonn,,  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  iiss  aallssoo  ddeessccrriippttiivvee..  IIttss  

ddeessccrriippttiivvee  nnaattuurree  iiss  iinnhheerreenntt  iinn  iittss  ddeessccrriippttiioonn  ooff  aa  sseerriieess  ooff  ccrriittiiccaall  sstteeppss  tthhaatt  cchhaarraacctteerriissee  

tthhiiss  pprroocceessss  ((cchhaapptteerr  33,,  FFiigguurree  33..11))..  IItt  ddeessccrriibbeess  tteenn  iitteerraattiivvee  sstteeppss  tthhaatt  ccoonnssttiittuuttee  ssttaakkeehhoollddeerr  

ddiiaalloogguuee  pprroocceesssseess  aanndd  ffiivvee  sstteeppss  tthhaatt  ccoonnssttiittuuttee  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn..  IItt  ddeessccrriibbeess  hhooww  

ssttaakkeehhoollddeerr  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  ccaann  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  pprroodduuccee  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt..    

TThhee  iinnssttrruummeennttaall  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  tthhee  mmooddeell  iiss  eevviiddeenntt  iinn  iittss  pprreeddiiccttiioonn  ooff  oouuttccoommeess  eexxppeecctteedd  

wwhheenn  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  ddiiaalloogguuee  aanndd  aaccttiioonn  pprroocceessss  iiss  eeffffeeccttiivveellyy  ccoommpplleetteedd..  CCoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  

gguuaarraanntteeeess  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmeess..  IItt  aallssoo  pprroommootteess  sseellff--eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  

ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  wwhhiicchh  ccuullmmiinnaatteess  iinnttoo  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhiiss  aassppeecctt  ooff  tthhee  mmooddeell  

aappppeeaarrss  ttoo  bbee  iinn  lliinnee  wwiitthh  iinnssttrruummeennttaall  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  tthhaatt  ssuuggggeessttss  tthhaatt  oorrggaanniissaattiioonnss  tthhaatt  

ccoonnssiiddeerr  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  aarree  rreellaattiivveellyy  ssuucccceessssffuull  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhoossee  tthhaatt  ddoo  nnoott..    

FFuurrtthheerr  ttoo  tthhee  aabboovvee  ssiimmiillaarriittiieess,,  bbootthh  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  aacckknnoowwlleeddggee  

ddiiffffeerreenncceess  ooff  ppoowweerr  aammoonngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  ((ccff..  FFiigguurree  44..33))..  TThheeyy  nnoottee  ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  ppoowweerr  

rreellaatteedd  ccoonnfflliiccttss  iinn  ssiittuuaattiioonnss  wwhheerree  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  bbrroouugghhtt  ttooggeetthheerr..  TThhee  mmooddeell  

nnootteess  tthhaatt  iinn  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess,,  ccoonnfflliiccttss  mmaayy  ooccccuurr  dduuee  ttoo  vvaarriieedd  

iinnfflluueennccee  aanndd  iinntteerreessttss  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmaayy  hhaavvee  oonn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  pprrooggrraammmmee..    TThhee  mmooddeell,,  

hhoowweevveerr  ddooeess  nnoott  ooffffeerr  aa  ccoonncciissee  ccoonnfflliicctt  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggyy..  IItt  oonnllyy  ssuuggggeessttss  ccoonnsseennssuuss  aass  

oonnee  ooff  tthhee  wwaayyss  ooff  nneeuuttrraalliissiinngg  ccoonnfflliicctt,,  tthheerreeffoorree,,  rreennddeerriinngg  iittsseellff  iinnaaddeeqquuaattee  ttoo  mmaannaaggee  

ccoonnfflliicctt..  TThhiiss  iiss  eessppeecciiaallllyy  ssoo  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  ddiiaalloogguuee  ddooeess  nnoott  gguuaarraanntteeee  ccoonnsseennssuuss..    

AAllssoo,,  tthhee  mmooddeell  ddooeess  nnoott  ooffffeerr  aa  ssttrraatteeggyy  ooff  bbrriinnggiinngg  nneeww  ssttaakkeehhoollddeerrss  oonn  bbooaarrdd  lloonngg  aafftteerr  aann  

iinniittiiaattiivvee  hhaass  aallrreeaaddyy  ssttaarrtteedd..  WWhhiillee  tthhee  mmooddeell  ssuubbjjeeccttss  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  ttoo  ““eexxtteerrnnaall  

ccoonnssttrraaiinnttss  aanndd  ssuuppppoorrtt””  ((CChhaapptteerr  33,,  FFiigguurree  33..11)),,  ssuuggggeessttiinngg  ppoossssiibbllee  ((nneeggaattiivvee//ppoossiittiivvee))  

iimmppaacctt  oonn  tthhee  iinntteennddeedd  oouuttccoommeess,,  iitt  aallssoo  ffaaiillss  ttoo  pprreessccrriibbee  oorr  ssuuggggeesstt  wwaayyss  ooff  mmaannaaggiinngg  
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eexxtteerrnnaall  ffoorrcceess  ttoo  ooppttiimmiissee  tthhee  ccooooppeerraattiivvee  ppootteennttiiaall  oorr  nneeuuttrraalliissee  tthhee  ccoommppeettiittiivvee  tthhrreeaatt  ooff  tthhee  

eexxtteerrnnaall  ssttaakkeehhoollddeerrss..  AAss  tthhee  mmooddeell  ssttaannddss,,  iitt  eexxppoosseess,,  oorr  lleeaavveess  ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivveess  

ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  eexxtteerrnnaall  ccoonnssttrraaiinnttss  oorr  ccoommppeettiittiivvee  pprreessssuurreess  wwiitthhoouutt  pprreessccrriibbiinngg  hhooww  eexxtteerrnnaall  

tthhrreeaatt  ccaann  bbee  nneeuuttrraalliisseedd..  TThhiiss  iiss  ddeessppiittee  tthhee  iinneevviittaabbiilliittyy  ooff  ccoommppeettiittiivvee  tthhrreeaatt  ffrroomm  tthhee  

eexxtteerrnnaall  ccoonnssttrraaiinnttss..    

IItt  iiss  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  aabboovvee  ffllaawwss  ooff  tthhee  ooff  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  tthhaatt  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  

tthheeoorryy  iinn  aaddddrreessssiinngg  tthhiiss  cchhaalllleennggee  ccaann  bbee  rreeaalliisseedd..  AAss  sshhoowwnn  oonn  FFiigguurree  44..33  ((CChhaapptteerr  44::  pp..  

3377)),,  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ssuuggggeessttss  ssoommee  uusseeffuull  pprrooaaccttiivvee  mmeeaassuurreess  ttoo  aavvooiidd  ssttaakkeehhoollddeerr  ccoonnfflliicctt  

aatt  aannyy  lleevveell  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmee..  IItt  rreeccoommmmeennddss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  oorr  rraannkkiinngg  ooff  

ssttaakkeehhoollddeerrss  iinnttoo  ddiiffffeerreenntt  ccaatteeggoorriieess  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  ppoowweerr  aanndd  oorr  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  

pprrooggrraammmmee..  TThhee  tthheeoorryy  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  aapppprroopprriiaatteellyy  ppoossiittiioonn  aanndd  rreellaattee  wwiitthh  

ssttaakkeehhoollddeerrss,,  ccoommmmuunniittiieess  oorr  pprrooggrraammmmee  lleeaaddeerrss  mmuusstt  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ((rree))  aasssseessss  tthhee  nneeggaattiivvee  

oorr  ppoossiittiivvee  ppootteennttiiaall  ooff  eeaacchh  ssttaakkeehhoollddeerr  oonn  tthhee  pprrooggrraammmmee..  IInn  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  tteerrmmss,,  tthhiiss  

pprroocceessss  iiss  ccaalllleedd  ssttaakkeehhoollddeerr  aannaallyyssiiss..  FFrroomm  aa  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppeerrssppeeccttiivvee,,  

ssttaakkeehhoollddeerr  aannaallyyssiiss  iiss  ppoossssiibbllee  tthhrroouugghh  ccoonnttiinnuuoouuss  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  aallll  tthhee  rreelleevvaanntt  

ssttaakkeehhoollddeerrss..    

TThhee  nnoottiioonn  ooff  rraannkkiinngg  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  ppoowweerr  oorr  iinnfflluueennccee  ((rreellaattiivvee  ppootteennttiiaall))  

hhaass  hhoowweevveerr  ddrraawwnn  ccrriittiicciissmm  ffrroomm  ssoommee  sscchhoollaarrss..  SSoommee  ppeerrcceeiivvee  iitt  ttoo  bbee  ppeerrppeettuuaattiinngg  

eexxiissttiinngg  ppoowweerr  rreellaattiioonnsshhiippss  aammoonngg  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbyy  aaccccoommmmooddaattiinngg  tthhee  ssttrroonngg  aanndd  

iiggnnoorriinngg  tthhee  wweeaakk  ((MMeellllaahhii  &&  WWoooodd,,  22000033))..  AAss  ssuucchh,,  ppeerrppeettuuaattiinngg  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo  ddeeffeeaattss  tthhee  

nnoottiioonn  ooff  eemmppoowweerrmmeenntt,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  eesssseennccee  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..    

CCoouunntteerriinngg  tthhiiss  aarrgguummeenntt,,  LLuubboommbboo  ((22001111))  ccoonntteennddss  tthhaatt  iinn  aa  ssoocciiaall  cchhaannggee  pprrooggrraammmmee  ssuucchh  

aass  tthhoossee  aarrttiiccuullaatteedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cchhaapptteerr,,  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ““wweeaakk””  aanndd  ““ssttrroonngg””  mmaayy  bbee  

ddiiffffeerreenntt..  BBeeiinngg  mmaarrggiinnaalliisseedd  iinn  ssoocciieettaall  hhiieerraarrcchhiieess  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  iimmppllyy  tthhaatt  oonnee  iiss  

wweeaakk  iinn  pprrooggrraammmmeess  tthhaatt  ddiirreeccttllyy  ddeeaall  wwiitthh  tthheemm..  

FFoorr  eexxaammppllee  lleeaarrnneerrss  iinn  tthhee  OOVVSSAA  SScchhoooollss  pprrooggrraammmmee  ((CChhaapptteerr  55))  aarree  ssttrroonnggeerr  aanndd  tthheerree  aarree  

ppllaannss  ttoo  iinncclluuddee  tthheeiirr  rreepprreesseennttaattiivvee  iinn  tthhee  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss..  DDoonnoorrss  aarree  wweeaakk  bbeeccaauussee  iiff  

tthheeyy  ddeecciiddee  ttoo  wwiitthhddrraaww,,  tthheeyy  ccaann  ddoo  ssoo  wwiitthh  lliittttllee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  pprrooggrraammmmee  aass  ootthheerrss  mmaayy  

aallwwaayyss  ccoommee  iinn..  HHoowweevveerr,,  DDrraammAAiiddEE  ffeeeellss  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  nneecceessssaarryy  ttoo  iinncclluuddee  lleeaarrnneerrss  iinn  tthheeiirr  

bbooaarrdd..  FFoorr  DDrraammAAiiddEE,,  tthhee  pprrooggrraammmmeess  aarree  rreesseeaarrcchh--bbaasseedd  ssoo  tthhee  lleeaarrnneerrss’’  nneeeeddss  aarree  aallrreeaaddyy  

kknnoowwnn..    
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TThhee  ooppppoossiinngg  vviieewwss  ooff  OOVVSSAA  aanndd  DDrraammAAiiddEE  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  lleeaarrnneerrss  nnoott  oonnllyy  

jjuussttiiffiieess  tthhee  nnoottiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  rraannkkiinngg,,  bbuutt  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  ppoossssiibbllee  uuttiilliittyy  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  

tthheeoorryy  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  ccaann  bbee  aarrgguueedd  tthhaatt  tthhee  

CCFFPPDD  mmooddeell  ccaann  bbee  eexxppeeddiieennttllyy  ssiittuuaatteedd  iinn  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  tthhaatt  tthhee  

tthheeoorryy  ccaann  ccoommpplleemmeenntt  tthhee  mmooddeell  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ppoowweerr--rreellaatteedd  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  cchhaarraacctteerriissee  

ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess..  TThhee  tthheeoorryy  ccaann  aallssoo  bbee  uusseeffuull  iinn  mmaannaaggiinngg  tthhee  

eevvoollvviinngg  rroolleess  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss..    

NNeevveerrtthheelleessss,,  ddooeess  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy,,  bbeeyyoonndd  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell,,  hhaavvee  aannyy  sseemmbbllaannccee  

wwiitthh  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  aapppplliieedd  OOVVSSAA,,  TTVVTT  aanndd  

DDrraammAAiiddEE??  IInn  aannsswweerriinngg  tthhiiss  qquueessttiioonn,,  II  hhaavvee  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr  ggeenneerraatteedd  aa  sscchheemmaattiicc  ssyynnooppssiiss  

((FFiigguurree  66..11))  ooff  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss’’  ddeessccrriibbee  tthheeiirr  pprrooggrraammmmeess,,  hhooww  tthheeyy  

iimmpplleemmeenntt  tthheemm  aanndd  tthhee  rreeaassoonnss  tthheerreeooff..    

66..33  TThhee  nnoorrmmaattiivvee  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  

AAss  nnootteedd  iinn  CChhaapptteerr  44,,  nnoorrmmaattiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  pprriinncciippllee  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  

aass  aann  eenndd  iinn  tthheemmsseellvveess  aanndd  iitt  hhoollddss  tthhaatt  aallll  hhuummaann  bbeeiinnggss  aarree  uullttiimmaatteellyy  aaffffeecctteedd  bbyy  aannyy  

ddeecciissiioonn..  BBeeccaauussee  wwee  aallll  hhaavvee  aann  eeqquuaall  aanndd  lleeggiittiimmaattee  iinntteerreesstt  iinn  aa  ssaaffee  aanndd  ssttaabbllee  lliiffee,,  wwee  

sshhoouulldd  aallll  hhaavvee  eeqquuaalliittyy  ooff  ooppppoorrttuunniittyy  aanndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn..    

AAss  eevviiddeenncceedd  iinn  tthhee  llaasstt  cchhaapptteerr,,  aallll  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  wweerree  ccoonnssiisstteenntt  iinn  tthhaatt  aaccttiioonn  ffoorr  

cchhaannggee  iiss  aa  ccoolllleeccttiivvee  eeffffoorrtt  wwhhiicchh  oorrggaanniissaattiioonnss  uunnddeerrttaakkee  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  

ssttaakkeehhoollddeerrss..    AAllll  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  hhaavvee  aa  ccuullttuurree  tthhaatt  pprriioorriittiisseess  aa  hhoolliissttiicc  aanndd  ppeeooppllee--

cceennttrreedd  aapppprrooaacchh..  TThheeyy  uussee  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  iinn  tthheeiirr  iinntteerrvveennttiioonnss..  IItt  iiss  tthhuuss  aa  

nnoorrmm  iinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  ttoo  eennggaaggee  iinn  iinntteeggrraatteedd  pprroocceesssseess  wwiitthh  tthhee  ffoorrmmaallllyy  mmaarrggiinnaalliisseedd  

ccoommmmuunniittiieess  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  ddeevveellooppmmeennttaall  cchhaannggee  aatt  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  

iinn  tthheessee  ccoommmmuunniittiieess..    

TThhee  vviieewwss  eexxpprreesssseedd  bbyy  aallll  ppaarrttiicciippaannttss  aarree  ssuummmmaattiivvee  ooff  tthhee  nnoorrmmaattiivvee  pprrooppoossiittiioonnss  tthhaatt  

ccoonnssttiittuuttee  wwhhaatt  FFrreeeemmaann  ccaallllss  ““SSttaakkeehhoollddeerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCaappaabbiilliittyy””  ((SSMMCC))  hhiigghhlliigghhtteedd  iinn  

CChhaapptteerr  44..    SSMMCC,,  wwhhiicchh  II  pprrooppoossee  ttoo  eeqquuaattee  wwiitthh  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  

ddeevveellooppmmeenntt,,  eennttaaiillss  ddeessiiggnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprroocceesssseess  wwiitthh  mmuullttiippllee  

ssttaakkeehhoollddeerrss..  IItt  iinnvvoollvveess  eexxpplliicciitt  nneeggoottiiaattiioonn  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  oonn  ccrriittiiccaall  iissssuueess  aaiimmeedd  aatt  

aacchhiieevviinngg  vvoolluunnttaarryy  aaggrreeeemmeennttss..  TThhiiss  aapppprrooaacchh  sseerrvveess  mmuullttiippllee  ssttaakkeehhoollddeerrss  tthhrroouugghh  ppaayyiinngg  

eexxttrraa  aatttteennttiioonn  ttoo  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthheeiirr  nneeeeddss  ((FFrreeeemmaann  11998844::  7788--8800))..  
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AAss  sshhoowwnn  iinn  FFiigguurree  66..11,,  ssoommee  mmaayy  ffiinndd  iitt  rreellaattiivveellyy  ccoommppeelllliinngg  ttoo  ccoonncclluuddee  tthhaatt  tthhee  

nnoorrmmaattiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  pprriinncciippllee  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  aarree  ooff  ““iinnttrriinnssiicc  vvaalluuee””  

ccoorrrreeccttllyy  eexxppllaaiinnss  hhooww  tthheessee  tthhrreeee  oorrggaanniissaattiioonnss  ddeevveelloopp  aanndd  mmaannaaggee  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ssoocciiaall  

cchhaannggee  pprrooggrraammmmeess..  TThhee  oorrggaanniissaattiioonnss  mmaaiinnttaaiinneedd  tthhaatt  ‘‘iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iinnvvoollvvee  

ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn’’  ((OOVVSSAA))  bbeeccaauussee  ‘‘hhooww  tthheenn  [[ccaann]]  

yyoouu  ddoo  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  aann  aarreeaa  wwhhiillee  eexxcclluuddiinngg  tthhee  vveerryy  ppeeooppllee  mmaannddaatteedd  ttoo  ddoo  ssoo’’  

((MMaasseeaattiillee  22001100))..  SSuurreellyy,,  ‘‘iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  wwoorrkk  cclloosseellyy  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  

ppuurrppoosseess  aanndd  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  ttaarrggeett  aauuddiieenncceess’’  ((DDrraammAAiiddEE  22001100))..      

TThhee  nnoorrmmaattiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  tteenneett  pprreessccrriibbeess  tthhaatt,,    

IInn  oorrddeerr  ttoo  mmaaxxiimmiissee  pprrooffiittss,,  ccoommppaanniieess  nneeeedd  ggrreeaatt  pprroodduuccttss  aanndd  sseerrvviicceess  tthhaatt  

ccuussttoommeerrss  wwaanntt,,  ssoolliidd  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  ssuupppplliieerrss  tthhaatt  kkeeeepp  ooppeerraattiioonnss  oonn  tthhee  eeddggee,,  

iinnssppiirreedd  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ssttaanndd  ffoorr  tthhee  ccoommppaannyy  mmiissssiioonn  aanndd  ppuusshh  tthhee  ccoommppaannyy  ttoo  

bbeeccoommee  bbeetttteerr,,  aanndd  ssuuppppoorrttiivvee  ccoommmmuunniittiieess  tthhaatt  aallllooww  bbuussiinneessss  ttoo  fflloouurriisshh  ((FFrreeeemmaann,,  

eett  aall  22001100::  1111))..    

IIff  II  wweerree  ttoo  ttrraannssppoossee  tthhee  aabboovvee  ssttaatteemmeenntt  ffrroomm  iittss  mmaaccrroo  ccoonntteexxtt  ((ssttrraatteeggiicc  ccoommmmuunniiccaattiioonn))  

ttoo  aa  mmiiccrroo  oonnee  ((ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiissccoouurrssee)),,  II  wwoouulldd  ssaayy    

IInn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt,,  aaggeennttss  nneeeedd  ttoo  lliisstteenn  ttoo  wwhhaatt  

ccoommmmuunniittiieess  wwaanntt,,  eessttaabblliisshh  ssoolliidd  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  tthhaatt  kkeeeepp  

ooppeerraattiioonnss  oonn  tthhee  eeddggee,,  bbrriinngg  iinnssppiirreedd  eexxppeerrttss  wwhhoo  ssttaanndd  ffoorr  tthhee  pprrooggrraammmmee  

oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ppuusshh  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  bbeeccoommee  bbeetttteerr,,  aanndd  ffaacciilliittaattee  ssuuppppoorrttiivvee  

ssttrruuccttuurreess  tthhaatt  aallllooww  tthhee  pprrooggrraammmmee  ttoo  fflloouurriisshh..      

TThhee  sshhaarreedd  sseennttiimmeenntt  aammoonngg  aallll  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  oonn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheeiirr  pprrooggrraammmmeess  ffoollllooww  

tthhee  pprriinncciippllee  tthhaatt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  aarree  iinnvvaalluuaabbllee  ssuussttaaiinnss  mmyy  aarrgguummeenntt  tthhaatt  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iiss  nnoorrmmaattiivveellyy  vvaalliidd  ttoo  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee  

ccoonncceepptt  aanndd  pprraaccttiiccee..  IInnddeeeedd,,  ssttaakkeehhoollddeerrss’’  iinntteerreessttss  aarree  iinnvviinncciibbllyy  vvaalluuaabbllee  iinn  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssoocciiaall  cchhaannggee  pprrooggrraammmmeess..        

66..44  TThhee  ddeessccrriippttiivvee  aaccccuurraaccyy  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  

SSttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ddeessccrriibbeess  aa  ccoorrppoorraattiioonn  aass  aa  ssyysstteemm  oorr  ccoonnsstteellllaattiioonn  ooff  ccooooppeerraattiivvee  aanndd  

ccoommppeettiittiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  ppoosssseessssiinngg  iinnttrriinnssiicc  vvaalluuee  ttoo  tthhee  ssuucccceessss  oorr  ffaaiilluurree  ooff  tthhee  

ccoorrppoorraattiioonn  ((FFrreeeemmaann  eett  aall  22001100))..    
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TThhee  ssyynnoonnyymmiittyy  ooff  tthhiiss  ddeessccrriippttiioonn  aanndd  tthhee  wwaayy  aallll  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  ddeessccrriibbeedd  tthheeiirr  

rreessppeeccttiivvee  ssoocciiaall  cchhaannggee  pprrooggrraammmmeess  iiss  qquuiittee  ccoonnssppiiccuuoouuss..  FFiigguurree  66..11  aabboovvee  pprreesseennttss  aann  

oovveerraallll  ppiiccttuurree  ooff  wwhhaatt  tthhee  ssttuuddyy  ffiinnddiinnggss  ssuuggggeesstt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  nnoorrmmaattiivvee  vvaalliiddiittyy,,  

ddeessccrriippttiivvee  aaccccuurraaccyy  aass  wweellll  aass  tthhee  iinnssttrruummeennttaall  vvaalliiddiittyy  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  iinn  tthhee  

ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ccoonntteexxtt..    

AAss  sshhoowwnn  oonn  FFiigguurree  66..11,,  aatt  OOVVSSAA,,  tthhee  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee  ((SSPP))  hhaass  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  

wwiitthh  ddiivveerrssee  iinntteerreessttss..  HHoowweevveerr,,  tthheeiirr  rroolleess  ccrreeaattee  aa  mmoommeennttuumm  aanndd  ppaassssiioonn  ttoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  

ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ssaammee  ggooaall..  TThhee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  SSPP  iiss  nnoott  iinn  aannyy  wwaayy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  TTVVTT,,  

wwhhiicchh  aallssoo  sseeeess  aaccttiioonn  ffoorr  cchhaannggee  aass  eemmeerrggiinngg  ffrroomm  aa  vviissiioonniinngg  oorr  ddiiaalloogguuee  pprroocceessss  

uunnddeerrttaakkeenn  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ccoommmmuunniittiieess  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ootthheerr  iinntteerreesstteedd  

ggrroouuppss..  FFoorr  DDrraammAAiiddEE,,  tthhee  ccoonnsstteellllaattiioonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  iinntteerreesstteedd  ggrroouuppss  hhaappppeennss  aatt  ttwwoo  lleevveellss..  

FFiisstt  iiss  oonn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  pprrooggrraammmmeess..  IItt  iiss  aallssoo  rreefflleecctteedd  iinn  

tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn’’ss  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  wwhhoossee  mmeemmbbeerrss  aarree  ddrraawwnn  ffrroomm  

ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhee  aaiimm  ooff  ssuucchh  aa  ccoommppoossiittiioonn  iiss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  bbooaarrdd  iiss  

rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  DDrraammAAiiddEE’’ss  pprrooggrraammmmeess..  

AAss  ccaann  bbee  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  tthhrreeee  ssttaakkeehhoollddeerr  mmaappss  ffoorr  tthhee  tthhrreeee  oorrggaanniissaattiioonnss  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  

llaasstt  cchhaapptteerr  ((FFiigguurreess  55..11;;  55..22;;  aanndd  55..44)),,  aa  ccoommmmoonn  ssttaakkeehhoollddeerr  mmaapp  ooff  aallll  tthhee  tthhrreeee  

oorrggaanniissaattiioonnss  ccoonnssiissttss  ooff  ccoommmmuunniittiieess,,  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss,,  ddoonnoorrss  aanndd  ootthheerr  aaggeennttss  

ddooiinngg  ssiimmiillaarr  wwoorrkk  iinn  tthhee  ssaammee  ccoommmmuunniittiieess..  OOnnee  mmaayy  wwoonnddeerr  wwhhoo,,  aammoonngg  tthheessee  

ssttaakkeehhoollddeerrss,,  iiss  ccooooppeerraattiivvee  oorr  ccoommppeettiittiivvee..  TThhiiss  qquueessttiioonn  ddooeess  nnoott  hhaavvee  oonnee  aannsswweerr  aass  iitt  iiss  

ppeeccuulliiaarr  ttoo  ssppeecciiffiicc  pprrooggrraammmmeess..  HHoowweevveerr,,  iinn  aallll  tthhee  tthhrreeee  oorrggaanniissaattiioonnss,,  tthheerree  wwaass  aa  sshhaarreedd  

vviieeww  tthhaatt  ddoonnoorrss  iinnssiisstt  oonn  ttiimmeeffrraammeess  tthhaatt  mmaayy  nnoott  bbee  ccoonnggrruueenntt  wwiitthh  tthhee  ppaaccee  aatt  wwhhiicchh  

ccoommmmuunniittiieess  wwaanntt  cchhaannggee  ttoo  hhaappppeenn..  GGoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  aallssoo  aappppeeaarreedd  ttoo  bbee  ccoonncceerrnneedd  

wwiitthh  nnuummbbeerrss  wwiitthhoouutt  nneecceessssaarriillyy  ppaayyiinngg  aatttteennttiioonn  ttoo  ddeettaaiill..  AAddvvaanncciinngg  tthheessee  iinntteerreessttss  mmaayy  

nnoott  nneecceessssaarriillyy  eennttaaiill  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  mmuusstt  nnoott  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  

iimmppllyy  tthhaatt  tthheessee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aallwwaayyss  hhaavvee  ccoommppeettiinngg  iinntteerreessttss,,  aass  tthheeyy  aarree  ggeenneerraallllyy  

ssuuppppoorrttiivvee  ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd  pprrooggrraammmmeess..    

TThhee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  ooffffeerreedd  bbyy  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  ddeeppiiccttss  tthheemm  aass  

ccoonnssiissttiinngg  ooff  bbootthh  ccooooppeerraattiivvee  aanndd  ccoommppeettiinngg  iinntteerreessttss..  VViieewweedd  ffrroomm  aa  ssyysstteemmss  tthheeoorryy  

ppeerrssppeeccttiivvee,,  iitt  ssuubbjjeeccttss  tthheessee  pprrooggrraammmmeess  ttoo  iinneessccaappaabbllee  eexxtteerrnnaall  ccoonnssttrraaiinnttss  aanndd  ccoonnddiittiioonnaall  

ssuuppppoorrtt..  IInn  lliigghhtt  ooff  tthhee  vviieewwss  ffrroomm  tthhee  tthhrreeee  oorrggaanniissaattiioonnss,,  iitt  mmaayy  bbee  aaccccuurraattee  ttoo  ddeessccrriibbee  aa  

ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivvee  iinn  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  tteerrmmss  aass  aa  ‘‘ssyysstteemm  oorr  ccoonnsstteellllaattiioonn  ooff  
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ccooooppeerraattiivvee  aanndd  ccoommppeettiittiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  ppoosssseessssiinngg  iinnttrriinnssiicc  vvaalluuee  ttoo  tthhee  ssuucccceessss  oorr  

ffaaiilluurree  ooff  tthhee  iinniittiiaattiivvee’’..  TThhiiss  ddeessccrriippttiioonn  iiss  ffoouunnddaattiioonnaall  ttoo  tthhee  nnoorrmmaattiivvee  aanndd  iinnssttrruummeennttaall  

ppeerrssppeeccttiivveess  ooff  tthhee  tthheeoorryy..      

66..55  TThhee  iinnssttrruummeennttaall  vvaalliiddiittyy  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy    

BBootthh  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  aanndd  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  pprraaccttiiccee  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  

ooff  ddiiaalloogguuee  bbeettwweeeenn  bbuussiinneessss//ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivveess  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThheerree  aarree  nnuummeerroouuss  

bbeenneeffiittss  ooff  uussiinngg  aa  ssttaakkeehhoollddeerr--bbaasseedd  aapppprrooaacchh..  TThhee  ffiinnddiinnggss  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cchhaapptteerr  ssuuggggeesstt  

tthhaatt  ooppiinniioonnss  aanndd  iinnppuutt  ooff  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  ccaann  hheellpp  sshhaappee  aanndd  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  aa  

pprroojjeecctt..  GGaaiinniinngg  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  ssttaakkeehhoollddeerrss  ssuucchh  aass  bbuussiinneessss  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  

ccaann  hheellpp  ttoo  wwiinn  rreeqquuiirreedd  rreessoouurrcceess  mmaakkiinngg  iitt  mmoorree  lliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  pprroojjeecctt  wwiillll  bbee  ssuucccceessssffuull..  IInn  

aaddddiittiioonn,,  ccoommmmuunniiccaattiinngg  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  eeaarrllyy  aanndd  oofftteenn  eennssuurreess  tthhaatt  tthheeyy  kknnooww  aabboouutt  tthhee  

pprroojjeeccttss  aanndd  ffuullllyy  uunnddeerrssttaanndd  iittss  bbeenneeffiittss..  TThhiiss  mmeeaannss  tthheeyy  ccaann  aaccttiivveellyy  ssuuppppoorrtt  iitt..  DDiiaalloogguuee  

wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  aallllooww  ffoorr  pprreeddiiccttiioonn  ooff  ppeeooppllee''ss  rreeaaccttiioonn  ttoo  aa  pprroojjeecctt..  FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  

ddrraawwiinngg  ooff  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonnss  aaiimmeedd  aatt  wwiinnnniinngg  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  bbeeccoommee  ppoossssiibbllee..  

MMeeaanniinnggffuull  eennggaaggeemmeenntt  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  tthhuuss  eennttaaiillss  aannttiicciippaattiioonn  ooff  ccoonntteennddiinngg  vviieewwss  

aammoonngg  ssttaakkeehhoollddeerrss..  IItt  aallssoo  rreessuullttss  iinn  tthhee  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  iimmmmiinneenntt  ccoonnfflliiccttss  tthhaatt  

eennssuuee  ffrroomm  tthheessee  ccoonntteennddiinngg  vviieewwss..  OOtthheerr  bbeenneeffiittss  iinncclluuddee  ddeecciissiioonn‐‐mmaakkiinngg  ffrroomm  aallll  

ssttaakkeehhoollddeerrss,,  ccoonnsseennssuuss  aammoonnggsstt  ddiivveerrssee  vviieewwss;;  ssttaakkeehhoollddeerr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  oouuttccoommeess  

ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeecctt  ((sseennssee  ooff  oowwnneerrsshhiipp))  aanndd  ttrruusstt  aammoonngg  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss..    

TThheerree  iiss  ccoonnccuurrrreennccee  tthhaatt  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  aarree  mmoorree  ssuussttaaiinnaabbllee  iiff  aallll  ppoossssiibbllee  

ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  iinnvvoollvveedd..  AAss  eevviiddeenncceedd  eeaarrlliieerr,,  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  

ssttaakkeehhoollddeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn..  TThhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy,,  aass  aallrreeaaddyy  nnootteedd,,  iiss  aallssoo  bbuuiilltt  uuppoonn  aanndd  iiss  

ppuurrppoorrtteedd  ttoo  eennhhaannccee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  bbuussiinneessss  ccoorrppoorraattiioonnss..  FFoorr  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ttoo  bbee  rreeaalliizzeedd,,  

ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  pprreessccrriibbeess  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  mmuuttuuaall  bbeenneeffiicciiaall  

rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  ccoorrppoorraattiioonnss  aanndd  tthheeiirr  ssttaakkeehhoollddeerrss..      

OOVVSSAA,,  TTVVTT  aanndd  DDrraammAAiiddEE  ccoonnssiiddeerr  ssttaakkeehhoollddeerr  rreellaattiioonnsshhiipp  aass  aa  pprrooaaccttiivvee  ssttrraatteeggyy  ttoo  

aavvooiidd  ccoommpprroommiissaattiioonn  ooff  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  pprrooggrraammmmeess..  FFrroomm  TTVVTT’’ss  

eexxppeerriieennccee,,  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  eennggaaggeemmeenntt  pprroocceessss  ccoonnffiirrmmeedd  ttoo  tthheemm  tthhaatt  bbuuiillddiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  

aanndd  eessttaabblliisshhiinngg  ttrruusstt  iiss  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkk..  TThhiiss  ppeerrssppeeccttiivvee  iiss  

iinnsseeppaarraabbllee  ffrroomm  tthhee  iinnssttrruummeennttaall  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy..  IItt  iiss  tthheerreeffoorree  aarrgguuaabbllee  

tthhaatt  tthheerree  iiss  aann  iinnssttrruummeennttaall  vvaalluuee  ttoo  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess..    
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TThhee  iinnssttrruummeennttaall  ppeerrssppeeccttiivvee  rreessoonnaatteess  wweellll  wwiitthh  ccoommmmuunniittaarriiaanniissmm,,  tthhee  ffoouunnddaattiioonnaall  

mmeettaatthheeoorreettiiccaall  aassssuummppttiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwhhiicchh  hhoollddss  tthhaatt  ddiiaalloogguuee  iiss  ffuunnddaammeennttaall  ttoo  tthhee  

jjoouurrnneeyy  tthhaatt  hhuummaannss  ttrraavveell,,  iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  ccoolllleeccttiivveellyy,,  bbeettwweeeenn  oorrddeerr  aanndd  cchhaaooss  ((ccff..  CChhaapptteerr  

33))..  IItt  ccaann  bbee  aarrgguueedd  tthhaatt  iitt  iiss  tthhiiss  iinnssttrruummeennttaall  ppeerrssppeeccttiivvee  wwhhiicchh  iiss  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  oobbjjeeccttiivvee  

aanndd  mmeeaanniinngg  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  nnootteedd  eeaarrlliieerr  aass  tthhee  bbeetttteerrmmeenntt  oorr  eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  mmaarrggiinnaalliizzeedd  

ccoommmmuunniittiieess..  

II  nnootteedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  cchhaapptteerr  tthhaatt  mmaarrggiinnaalliisseedd  ppeeooppllee  ooccccuuppyy  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  ssoocciiaall  ssttrruuccttuurree  

aanndd  tthheeyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  ssaayy  iinn  iissssuueess  ddeeffiinniinngg  tthheeiirr  eexxiisstteennccee  aass  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  ppoowweerr  

nnoorrmmaallllyy  ddiiccttaattee  tthhiiss  ttoo  tthheemm..  II  aallssoo  hhiigghhlliigghhtteedd  tthhaatt  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  eemmppoowweerrmmeenntt  eennttaaiillss  

aassppeeccttss  ooff  sseellff--hheellpp,,  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  nneettwwoorrkkiinngg  aanndd  eeqquuiittyy,,  wwhhiicchh  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  ccaallll  hhuummaann  

ddeevveellooppmmeenntt..  TToo  aacchhiieevvee  tthhiiss  iinnssttrruummeennttaall  vvaalluuee,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  aa  vviittaall  ccoommppoonneenntt  iinn  tthhee  

eemmppoowweerrmmeenntt  pprroocceessss  aass  ppeeooppllee  mmuusstt  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddeecciissiioonnss  tthhaatt  aaffffeecctt  tthheeiirr  lliivveess..    

TThhee  iinnssttrruummeennttaall  vvaalluuee  ooff  ddiiaalloogguuee  aabboouutt  aa  ssiittuuaattiioonn,,  aass  aalllluuddeedd  ttoo  eeaarrlliieerr,,  lliieess  iinn  tthhaatt  iitt  rreessuullttss  

iinn  ccoolllleeccttiivvee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ddeevveellooppmmeennttaall  nneeeeddss  aanndd  pprroobblleemmss,,  ddeecciiddiinngg  wwhhaatt  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  

iimmpprroovvee  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  aanndd  aaccttiinngg  uuppoonn  iitt..  CCoolllleeccttiivvee  ddiiaalloogguuee  aanndd  aaccttiioonn  iiss  tthhuuss  tthhee  oonnllyy  

mmeeaannss  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  ccoommmmuunniittiieess  ccaann  ssuussttaaiinnaabbllyy  aaddddrreessss  ccoommmmoonn  pprroobblleemmss  oorr  ssoocciiaall  

ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess  aaffffeeccttiinngg  tthheemm..  FFoorr  PPaaoolloo  FFrreeiirree  ((11997733)),,  tthhee  ccoonnsscciieennttiissaattiioonn  pprroocceessss  

iiss  bbeenneeffiicciiaall  iinn  tthhaatt  iitt  hheellppss  tthhee  ggrraassssrroooottss  ttoo  ttaakkee  ccoonnttrrooll  ooff  tthheeiirr  ssiittuuaattiioonnss  iinn  ffoouurr  wwaayyss  

wwhhiicchh  BBeesssseettttee  ((11999966::1155))    lliissttss  aass::  ((aa))  bbeeccoommiinngg  aawwaarree  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ffaacceettss  ooff  tthheeiirr  pprroobblleemmss,,  

((bb))  oorrggaanniizziinngg  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreeaacctt  ccoolllleeccttiivveellyy  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  ttoo  tthheessee  pprroobblleemmss,,  ((cc))  bbeeccoommiinngg  

ppoolliittiicciizzeedd  oorr  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  pprroobblleemm  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  ffiinnddiinngg  ssoolluuttiioonnss  ttoo  tthheemm,,  

aanndd  ((dd))  oobbttaaiinniinngg  nneecceessssaarryy  ttoooollss  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  uussee  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ggeenneerraatteedd  ssoolluuttiioonnss..  TThhee  

FFrreeiirriiaann  ppeeddaaggooggyy  tthhuuss  ccoonncceeiivveess  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aass  ddiiaalloogguuee  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffoorr  ccrreeaattiinngg  

hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt..  

66..66  CCoonncclluussiioonnss  aanndd  ffuurrtthheerr  rreesseeaarrcchh  

AA  jjuuxxttaappoossiittiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  aanndd  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  pprreesseenntteedd  iinn  

cchhaapptteerrss  44  aanndd  55,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  ccoonncceeppttss  aarree  aarrgguuaabbllyy  ccoonnggrruueenntt  iinn  mmaannyy  

rreessppeeccttss..  FFiirrssttllyy,,  tthhee  lliinngguuiissttiicc  ccoonnffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  aanndd  uussee  ooff  tthhee  tteerrmm  ‘‘ssttaakkeehhoollddeerr’’  

iiss  ssttrriikkiinngg..  TThhee  tteerrmm  ccaarrrriieess  tthhee  ssaammee  mmeeaanniinngg  iinn  bbootthh  tthhee  bbuussiinneessss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiissccoouurrssee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  wwhhiicchh  iitt  hhaass  uunnddoouubbtteeddllyy  bbeeccoommee  aa  bbuuzzzzwwoorrdd..  

SSeeccoonnddllyy,,  ssiittuuaattiinngg  OOVVSSAA,,  TTVVTT  aanndd  DDrraammAAiiddEE  pprrooggrraammmmeess  ((CChhaapptteerr  55))  wwiitthhiinn  ssttaakkeehhoollddeerr  

tthheeoorryy  rreevveeaallss  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  nnoorrmmaattiivvee,,  ddeessccrriippttiivvee  aanndd  iinnssttrruummeennttaall  
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ppeerrssppeeccttiivveess  ooff  tthhee  tthheeoorryy  aanndd  tthhee  ccoonncceeppttiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt..  FFuurrtthheerr  ttoo  tthhiiss,,  tthhee  llooggiicc  aanndd  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  aass  ddiissccuusssseedd  iinn  

CChhaapptteerr  33  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhiiss  rreellaattiioonnsshhiipp..  

TThhiirrddllyy,,  tthhee  tthheeoorryy  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  rreellaattiivveellyy  ssyymmmmeettrriiccaall  ttoo  ccoommmmuunniittaarriiaanniissmm  ((CChhaapptteerr  

33..22..66)),,  tthhee  llaasstt  aanndd  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ooff  tthhee  ssiixx  aalltteerrnnaattiivvee  sseettss  ooff  mmeettaatthheeoorreettiiccaall  aassssuummppttiioonnss  

tthhaatt  ooppeerraattee  aass  ccoonncceeppttuuaall  ppaassttiicchhee  ooff  aapppprrooaacchheess  oofftteenn  rreeiiffiieedd  aass  ppaarrttiicciippaattiioonn..  JJuusstt  lliikkee  tthhee  

ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy,,  ccoommmmuunniittaarriiaanniissmm  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  tthhaatt  ssoocciieettiieess  aarree  mmaaddee  iinn  

ccoommmmuunniittiieess..    

SSttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  aallssoo  eexxuuddeess  ggrreeaatt  ppootteennttiiaall  ttoo  ccoommpplleemmeenntt  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell  iinn  

ccoommpprreehheennssiivveellyy  gguuiiddiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn..  TThhee  tthheeoorryy  ssttaannddss  ttaallll  iinn  iittss  ccoonncciissee  aarrttiiccuullaattiioonn  aanndd  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  oonn  hhooww  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  wwhheetthheerr  iinntteerrnnaall  oorr  eexxtteerrnnaall  ccaann  bbee  eeffffeeccttiivveellyy  

mmaannaaggeedd  oorr  ttoo  nneeuuttrraalliizzee  ppoowweerr  rreellaatteedd  ccoonnfflliiccttss  aammoonngg  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  wwhhiicchh  iiss  aa  mmaajjoorr  ffllaaww  

ooff  tthhee  CCFFPPDD  mmooddeell..  IItt  aallssoo  hhaass  ppootteennttiiaall  bbee  uusseedd  ttoo  mmooddiiffyy  tthhee  mmooddeell  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    

TThhee  nneeeedd  ffoorr  aa  ffaarr--rreeaacchhiinngg,,  iinncclluussiivvee  aanndd  bbaallaanncceedd  ssttaakkeehhoollddeerr  eennggaaggeemmeenntt  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  

pprrooggrraammmmeess  nneeeeddss  nnoo  eemmpphhaassiiss..  CCoommpprreehheennssiivvee  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  lleeaaddss  ttoo  tthhee  bbeesstt  

ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  aallll,,  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  aa  vviiaabbllee  ttooooll  iinn  tthhiiss  rreessppeecctt..  IInnddeeeedd  

ssttaakkeehhoollddeerr  eennggaaggeemmeenntt  eexxeerrcciissee  sshhoouulldd,,  aammoonnggsstt  ootthheerr  tthhiinnggss,,  cclleeaarrllyy  iiddeennttiiffyy  tthhoossee  wwhhoo  ccaann  

aaffffeecctt  oorr  aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aann  ‘‘oorrggaanniizzaattiioonn’’ss’’  oobbjjeeccttiivveess,,  aanndd  cclleeaarrllyy  

iiddeennttiiffyy  tthhee  iinntteennssiittyy  aanndd  pprriioorriittyy  ooff  tthhee  iissssuueess  tthheeyy  bbrriinngg  oonn  bbooaarrdd  HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  nnoo  

ddeetteerrmmiinnaattee  aallggoorriitthhmm  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  pprreesseenntt  mmooddeellss  iinn  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn..    

HHoowweevveerr,,  ssiinnccee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  pprroovviiddeess  ssoommee  bbrrooaadd  ddiirreeccttiioonn  ffoorr  pprriioorriittiissiinngg  aanndd  

mmaannaaggiinngg  ssttaakkeehhoollddeerr  nneeeeddss  iinn  bbuussiinneessss  mmaannaaggeemmeenntt,,  iitt  mmaayy  bbee  iimmppoorrttaanntt,,  aass  ppaarrtt  ooff  ffuurrtthheerr  

rreesseeaarrcchh,,  ttoo  llooookk  aatt  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  tthheeoorryy  ccaann  bbee  aapppplliieedd  iinn  nnoonn  --  pprrooffiitt  ddeevveellooppmmeenntt  

oorrggaanniizzaattiioonnss..  OOff  iinntteerreesstt  mmaayy  bbee  ttoo  tteesstt  tthhee  tthheeoorryy  oonn  ssppeecciiffiicc  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmee  ttoo  

eexxaammiinnee  hhooww  eeffffeeccttiivvee  iitt  ccoouulldd  bbee  iinn  aaddddrreessssiinngg  uunniiqquuee  cchhaalllleennggeess  tthheeyy  ffaaccee  iinn  mmeeeettiinngg  

ddiivveerrssee  nneeeeddss  ooff  tthheeiirr  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwiitthhoouutt  ccoommpprroommiissiinngg  tthhee  ggrraassssrroooottss  

eemmppoowweerrmmeenntt  ggooaall..    

AAllll  hhaavviinngg  bbeeeenn  ssaaiidd  aanndd  ddoonnee,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  iitt  wwaass  aallssoo  tthhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  ttoo  

ffiinndd  oouutt  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy  ccoouulldd  pprroovviiddee  aa  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  ddeeffiinniittiioonnaall  

pprroobblleemm  aanndd  mmeeaanniinngg  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiissccuusssseedd  iinn  CChhaapptteerr  33..  AAlltthhoouugghh  tthhee  
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rreeaaddeerr  aanndd  ootthheerr  ccrriittiiccss  mmaayy  aarrrriivvee  aatt  ssoommee  ccoonncclluussiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthhee  eevviiddeennccee  sshhoowwnn  iinn  tthhiiss  

ssttuuddyy,,  II  ssttrroonnggllyy  ffeeeell  tthhaatt  tthhiiss  qquueessttiioonn  ccaannnnoott  bbee  ffuullllyy  aannsswweerreedd  iinn  tthhiiss  mmiinnii  ddiisssseerrttaattiioonn..  TThhee  

ssaammee  aapppplliieess  ttoo  wwhheetthheerr  tthhee  tthheeoorryy  ccaann  bbee  aa  ppoossssiibbllee  ttooooll  ttoo  eexxppllaaiinn  aanndd  ggoovveerrnn  tthhee  ccoonncceepptt  

ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  AAlltthhoouugghh  II  aamm  iinncclliinneedd  ttoo  ssaayy  ‘‘yyeess’’,,  bbaassiinngg  oonn  tthhee  rreeaaddiinngg  ooff  cchhaapptteerrss  33;;  44;;  55  

aanndd  66,,  II  ffeeeell  tthhaatt  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  iinnttoo  aann  iinntteennssiivvee    eemmppiirriiccaall  ssttuuddyy  ccaann  ddoo  jjuussttiiccee  ttoo  

aannsswweerriinngg  tthheessee  ttwwoo  qquueessttiioonnss..    

IInn  aaddddiittiioonn,,  aa  ‘‘yyeess’’  aannsswweerr  ttoo  tthhee  ttwwoo  qquueessttiioonnss  mmaayy  bbee  pprroovveedd  ootthheerrwwiissee  iiff  tthhee  ssaammee  ssttuuddyy  

wweerree  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd  uussiinngg  aa  ddiiffffeerreenntt  mmeetthhooddoollooggyy  aanndd  iiff  ootthheerr  ddeelliimmiittaattiioonnss  wweerree  ttoo  bbee  

cchhaannggeedd..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  rreessuullttss  ccoouulldd  bbee  ddiiffffeerreenntt  iiff  tthhee  ccaassee  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  bbee  cchhaannggeedd,,  tthhee  

ssaammppllee  ssiizzee  rreevviisseedd,,  aanndd  mmaannyy  ootthheerr  mmeetthhooddoollooggiiccaall  aassppeeccttss  wweerree  cchhaannggeedd..  AAss  ssuucchh,,  aa  mmuucchh  

mmoorree  ccoommpprreehheennssiivvee  ssttuuddyy  ooff  aa  wwiiddeerr  mmaaggnniittuuddee  aanndd  iinntteeggrraatteedd  mmeetthhooddoollooggyy  mmaayy  bbee  

nneecceessssaarryy  iinn  oorrddeerr  ttoo  aannsswweerr  tthheessee  qquueessttiioonnss..  TThhiiss  mmaayy  rreessuulltt  iinn  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  

ccuurrrreenntt  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmooddeellss  wwhhiicchh  tthhiiss  ssttuuddyy,,  nneevveerrtthheelleessss,,  hhaass  ffoouunndd  

wwaannttiinngg..    

##  

  

  

 



75 
 

RReeffeerreenncceess  

 

PPrriimmaarryy  SSoouurrcceess  

IInntteerrvviieewwss  ((AAppppeennddiixx  DD  ––  NN))  

OOnneeVVooiiccee  SSoouutthh  AAffrriiccaa    
TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  OOccttoobbeerr  1199,,  22001100..  DDuurrbbaann  
TThhee  PPrrooggrraammmmee  MMaannaaggeerr,,  OOccttoobbeerr  2200,,  22001100..  DDuurrbbaann  
TThhee  PPrrooggrraammmmee  OOffffiicceerr,,  OOccttoobbeerr  1188,,  22001100..  DDuurrbbaann  

  
TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  

TThhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr,,  OOccttoobbeerr  2288,,  22001100..  VVaalllleeyy  ooff  11000000  HHiillllss,,  DDuurrbbaann..    
TThhee  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  MMaannaaggeerr,,  SSeepptteemmbbeerr  2233,,  22001100,,  DDuurrbbaann..  
TThhee  PPrrooggrraammmmeess  IImmpplleemmeennttaattiioonn  MMaannaaggeerr,,  JJuullyy  2299,,  22001111..  VVaalllleeyy  ooff  11000000  HHiillllss,,  
DDuurrbbaann..  

  
DDrraammaa  ffoorr  AAiiddss  EEdduuccaattiioonn  

TThhee  DDiirreeccttoorr,,  JJuullyy  1155,,  22001111..  DDuurrbbaann..  
TThhee  MMoonniittoorriinngg  &&  EEvvaalluuaattiioonn  OOffffiicceerr,,  JJuunnee  1177,,  22001111..  DDuurrbbaann..  
TThhee  FFaacciilliittaattoorr,,  JJuullyy  66,,  22001111..  DDuurrbbaann  

  
OOtthheerr  PPaarrttiicciippaannttss  

DDrraammAAiiddEE  BBooaarrdd  CChhaaiirrmmaann  aanndd  CCCCMMSS  DDiirreeccttoorr,,  JJuullyy  55,,  22001111..  DDuurrbbaann..  
KKwwaaZZuulluu--NNaattaall  PPrroovviinncciiaall  MMaannaaggeerr,,  SSppeecciiaall  NNeeeeddss  EEdduuccaattiioonn  SSeerrvviicceess,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEdduuccaattiioonn..  OOccttoobbeerr  2255,,  22001100,,  PPiieetteerrmmaarriittzzbbuurrgg..      

DDooccuummeennttss    

DDrraammAAiiddEE,,  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  22001100..  
TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt,,  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt,,  22000099..  
TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt,,  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt,,  22001100..  

  

SSeeccoonnddaarryy  SSoouurrcceess  

AAgguunnggaa,,  RR..  AA..  ((11999977))..  DDeevveellooppiinngg  tthhee  TThhiirrdd  WWoorrlldd::  AA  ccoommmmuunniiccaattiioonn  AApppprrooaacchh..  CCoommmmaacckk,,  

NNYY::  NNoovvaa  SScciieennccee  PPuubblliisshheerrss..  

AAmmaaeesshhii,,KK..  MM..  aanndd  CCrraannee,,  AA..  ((22000066))..  SSttaakkeehhoollddeerr  EEnnggaaggeemmeenntt::  AA  MMeecchhaanniissmm  ffoorr  

SSuussttaaiinnaabbllee  AAvviiaattiioonn..  CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt,,  

VVooll..  1133,,  pppp..  224455--226600..  

AArrnnsstteeiinn,,  SS..  RR..  ((11996699))..  ""AA  LLaaddddeerr  ooff  CCiittiizzeenn  PPaarrttiicciippaattiioonn,,""  JJAAIIPP,,  VVooll..  3355,,  NNoo..  44,,  pppp..  221166--

222244..  
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AAssccrroofftt,,  JJ..,,  aanndd  MMaassiilleellaa,,  SS..  ((11999944))..  ““PPaarrttiicciippaattoorryy  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  iinn  tthhee  TThhiirrdd  WWoorrlldd  

DDeevveellooppmmeenntt””..  IInn  SS..  WWhhiittee,,  KK..  NNaaiirr,,  &&  JJ..  AAssccrroofftt  ((EEddss..)),,  PPaarrttiicciippaattoorryy  CCoommmmuunniiccaattiioonn::  

WWoorrkkiinngg  ffoorr  CChhaannggee  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  ((pppp..  225599--229922))..  NNeeww  DDeehhllii::  SSaaggee  PPuubblliiccaattiioonnss..  

BBaabbbbiiee,,  EE..  RR  ((22000088))..  TThhee  BBaassiiccss  ooff  SSoocciiaall  RReesseeaarrcchh..  BBeellmmoonntt,,  CCAA::  WWaaddsswwoorrtthh  ((44tthh::  eedd..))  

BBaaiilluurr,,  SS..  ((22000077))..  ““UUssiinngg  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy  ttoo  AAnnaallyyzzee  TTeelleecceenntteerr  PPrroojjeeccttss..””  TThhee  

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggiieess  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt  33((33))::  6611--8800..  

BBaasskkiinn,,  OO..  aanndd  AArraannooffff,,  CC..  ((11998888))..  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss::  TThhee  PPrrooffeessssiioonn  aanndd  tthhee  PPrraaccttiiccee..  

DDuubbuuqquuee::  BBrroowwnn..  

BBeesssseettttee,,  GG..  ((22000044))..  FFaacciilliittaattiinngg  CCoommmmuunniittyy  PPaarrttiicciippaattiioonn..  PPeeiinnaanngg,,  SSoouutthhbboouunndd  aanndd  OOttttaawwaa,,  

IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree..  

------((22000044aa))..  PPaarrttiicciippaattoorryy  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonn::  RReeiinnffoorrcciinngg  tthhee  PPaarrttiicciippaattoorryy  NNRRMM  

RReesseeaarrcchh  aanndd  AAccttiioonn  PPrroocceessss..  

------  ((22000044bb))..  IInnvvoollvviinngg  tthhee  CCoommmmuunniittyy::  AA  GGiiddee  ttoo  PPaarrttiicciippaattoorryy  DDeevveellooppmmeenntt  

CCoommmmuunniiccaattiioonn..  OOttttaawwaa,,  OOnnttaarriioo::  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree..  

------((11999966))..  ““DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  WWeesstt  &&  CCeennttrraall  AAffrriiccaa::  TToowwaarrdd  AA  RReesseeaarrcchh  aanndd  

IInntteerrvveennttiioonn  AAggeennddaa””  iinn  BBeesssseettttee,,  GG..,,  &&  RRaajjaassuunnddeerraamm,,  CC..  ((EEddss..))  PPaarrttiicciippaattoorryy  

DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonn::  AA  WWeesstt  AAffrriiccaann  AAggeennddaa..    SSoouutthhbboouunndd::  IInntteerrnnaattiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree,,  99--3366..  

BBootthhaa,,  PP..  ((22000099))..  ‘‘TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  PPaaoolloo  FFrreeiirree’’ss  ppeeddaaggooggyy  iinn  rreenneeggoottiiaattiinngg  HHIIVV  

ssttiiggmmaattiisseedd  iiddeennttiieess::  AA  ssttuuddyy  ooff  DDrraammAAiiddEE’’ss  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn  PPrroojjeecctt  ((HHPPPP))  aatt  tthhee  

DDuurrbbaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  ((DDUUTT))..’’  MMAA  DDiisssseerrttaattiioonn,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--

NNaattaall..    

BBootthhaa,,  PP  aanndd  DDuurrddeenn,,  EE..  ((22000044))..  UUssiinngg  PPaarrttiicciippaattoorryy  MMeeddiiaa  ttoo  EExxpplloorree  GGeennddeerr  RReellaattiioonnss  aanndd  

HHIIVV//AAIIDDSS  aammoonnggsstt  SSoouutthh  AAffrriiccaann  yyoouutthh;;  tthhee  eexxaammppllee  ooff  DDrraammAAiiddEE..  

hhttttpp::////wwwwww..uunneessccoo..oorrgg//eedduuccaattiioonn//uuiiee//ppddff//BBootthhaaDDuurrddeenn..ppddff..  AAcccceesssseedd  OOccttoobbeerr  3311,,  

22001111))..  

BBoouurrggaauulltt,,  LL..MM..  ((22000033))..  PPllaayyiinngg  ffoorr  lliiffee..  PPeerrffoorrmmaannccee  iinn  AAffrriiccaa  iinn  tthhee  aaggee  ooff  AAIIDDSS..  NNoorrtthh  

CCaarroolliinnaa::  CCaarroolliinnaa  AAccaaddeemmiicc  PPrreessss..  
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BBrryymmaann  AA..  ((22000044))..  SSoocciiaall  RReesseeaarrcchh  MMeetthhooddss..  ((22nndd  eeddiittiioonn))..  OOxxffoorrdd::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  

CCaassmmiirr,,  FF..  ((11999911))..  ““CCuullttuurree  ,,  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt””..  IInn  CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  

DDeevveellooppmmeenntt..  NNeeww  JJeerrsseeyy::  AAbblleexx  PPuubblliisshhiinngg  CCoorrppoorraattiioonn,,  55--2266..  

CChhaammbbeerrss  ((11999944))..  PPaarrttiicciippaattoorryy  RRuurraall  AApppprraaiissaall  ((PPRRAA))::  CChhaalllleennggeess,,  PPootteennttiiaallss  aanndd  PPaarraaddiiggmm..  

WWoorrlldd  DDeevveellooppmmeenntt,,  VVooll..  2222,,  NNoo..  1100,,  pppp..  11443377--11445544..  

CChhaammbbeerrss,,  RR..  ((11998833))..  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt::  PPuuttttiinngg  tthhee  LLaasstt  FFiirrsstt..  EEsssseexx,,  EEnnggllaanndd::  LLoonnggmmaann  

HHoouussee..  

CChhaassii,,  CC..  ((22001111))..  ““WWhhyy  ppaarrttiicciippaattiioonn??””  IInn  TToommaasseellllii,,  KK..  aanndd  CChhaassii,,  CC..  ((EEddss..))  DDeevveellooppmmeenntt  

aanndd  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  CCaappee  TToowwnn  PPeeaarrssoonn  pppp  113377--115500..  

CCllaarrkkssoonn,,  MM..  BB..  EE..  ((11999955))..  AA  ssttaakkeehhoollddeerr  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  aannaallyyzziinngg  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  ccoorrppoorraattee  

ssoocciiaall  ppeerrffoorrmmaannccee..  AAccaaddeemmyy  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  RReevviieeww  2200::9922‐‐111177  11999955..    

CCrraaiigg,,  GG..,,  aanndd  MMaayyoo,,  MM..  ((11999955))..  ““CCoommmmuunniittyy  PPaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  EEmmppoowweerrmmeenntt::  TThhee  HHuummaann  

FFaaccee  ooff  SSttrruuccttuurraall  AAddjjuussttmmeenntt  oorr  TToooollss  ffoorr  DDeemmooccrraattiicc  TTrraannssffoorrmmaattiioonn??””  IInn  CCrraaiigg,,  GG..,,  

aanndd  MMaayyoo,,  MM..  ((eeddss..))  CCoommmmuunniittyy  EEmmppoowweerrmmeenntt::  AA  RReeaaddeerr  iinn  PPaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  

DDeevveellooppmmeenntt..  LLoonnddoonn::  ZZeedd  BBooookkss,,  11  --  1111..  

CCoohheenn,,  LL..,,  MMaanniioonn,,  aanndd  MMoorrrriissoonn,,  KK..  ((22000077))..  RReesseeaarrcchh  MMeetthhooddss  iinn  EEdduuccaattiioonn..  66tthh  eeddiittiioonn,,  

LLoonnddoonn::  RRoouuttlleeddggee  FFaallmmeerr..  

CCrreesswweellll,,  JJ..  WW..  ((11999944))..  RReesseeaarrcchh  DDeessiiggnn::  QQuuaalliittaattiivvee  aanndd  QQuuaannttiittaattiivvee  AApppprrooaacchheess..  

TThhoouussaanndd  OOaakkss,,  CCAA::  SSAAGGEE..  

DDaallrryymmppllee,,  LL..  ((22000066aa))..  ‘‘HHaass  iitt  mmaaddee  aa  ddiiffffeerreennccee??  ::  UUnnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  MMeeaassuurriinngg  tthhee  IImmppaacctt  

ooff  AApppplliieedd  TThheeaattrree  wwiitthh  YYoouunngg  PPeeooppllee  iinn  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  CCoonntteexxtt’’..  RReesseeaarrcchh  iinn  

DDrraammaa  EEdduuccaattiioonn  ((RRIIDDEE))  VVooll  1111,,  220011--221188..  

------  ((22000066bb))..  DDrraammAAiiddEE::  AAnn  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  IInntteerraaccttiivvee  DDrraammaa  aanndd  TThheeaattrree  ffoorr  HHIIVV//AAIIDDSS  

EEdduuccaattiioonn  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa’’  DDrraammaa  aanndd  TThheeaattrree  iinn  EEdduuccaattiioonn::  CCoonntteemmppoorraarryy  RReesseeaarrcchh,,  

JJoohhnn  SSoommeerrss  ((eedd))  VVooll  22  CCaappttuuss  PPrreessss,,  OOnnttaarriioo  

------  ((22000044))  ‘‘SSttaarrttlliinngg  SSuucccceesssseess  aanndd  FFaabbuulloouuss  FFaaiilluurreess  ––  wwhhoo  ddeecciiddeess??’’  AAIIDDSS  AAnnaallyyssiiss  AAffrriiccaa,,  

AApprriill  ––  MMaayy  22000044..    
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DDaarree,,  AA..  MM..  ((22000033))..  ""AAnn  AAnnaallyyssiiss  ooff  PPaarrttiicciippaattoorryy  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt::  AA  

SSoocciiaall  CCoonnssttrruuccttiioonn  PPeerrssppeeccttiivvee""  PPaappeerr  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAssssoocciiaattiioonn,,  MMaarrrriiootttt  HHootteell,,  SSaann  DDiieeggoo,,  CCAA..  AAcccceesssseedd  

22000099--0055--2266  ffrroomm  hhttttpp::////wwwwww..aallllaaccaaddeemmiicc..ccoomm//mmeettaa//pp111111554477__iinnddeexx..hhttmmll  

DDeennzziinn,,  NNoorrmmaann  KK..  aanndd  LLiinnccoollnn,,  YYvvoonnnnaa  SS..  ((EEddss..))..  ((22000055))..  TThhee  SSaaggee  HHaannddbbooookk  ooff  

QQuuaalliittaattiivvee  RReesseeaarrcchh  ((33rrdd  eedd..))..  TThhoouussaanndd  OOaakkss,,  CCAA::  SSaaggee..  

DDeerrvviinn,,  BB..,,  aanndd  HHuueessccaa,,  RR..  ((11999999))..  TThhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  

nnaarrrraattiivvee::  AAnn  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  mmeettaa--tthheeoorreettiicc  aassssuummppttiioonnss  aanndd  tthheeiirr  iimmppaaccttss..  IInn  JJaaccoobbssoonn  

TT..  LL..  aanndd  SSeerrvvaaeess,,  JJ..  ((EEddss..))..  TThheeoorreettiiccaall  aapppprrooaacchheess  ttoo  ppaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ,,  

((pppp..  116699--221100))..  CCrreesssskkiillll,,  NNJJ::  HHaammppttoonn  PPrreessss,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  MMaassss  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  RReesseeaarrcchh..  

DDeeVVaauuss,,  DD..  ((22000011))..  RReesseeaarrcchh  DDeessiiggnn  iinn  SSoocciiaall  RReesseeaarrcchh..  LLoonnddoonn::  SSaaggee..  

DDiiggbbyy,,  AA..  aanndd  SSwweeeett,,  HH  ((22001111))  ‘‘SSoocciiaall  MMeeddiicciinnee  aanndd  MMeeddiiccaall  PPlluurraalliissmm::  tthhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  

aanndd  BBootthhaa''ss  HHiillll  HHeeaalltthh  CCeennttrree,,  SSoouutthh  AAffrriiccaa’’..  OOxxffoorrdd::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..    

DDiiaazz--BBoorrddeennaavvee,,  JJ..  ((11999944))..  ““PPaarrttiicciippaattiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aass  aa  ppaarrtt  ooff  bbuuiillddiinngg  tthhee  

ppaarrttiicciippaattiivvee  ssoocciieettyy””..  IInn  SS..  AA..  WWhhiittee  &&  KK..  SS..  NNaaiirr  aanndd  JJ..  AAssccrroofftt  ((EEddss..)),,  PPaarrttiicciippaattoorryy    

ccoommmmuunniiccaattiioonn::  WWoorrkkiinngg  ffoorr  cchhaannggee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ((pppp..  3355--4488))..  NNeeww  DDeellhhii::  SSaaggee    

PPuubblliiccaattiioonnss..    

DDoonnaallddssoonn,,  TT..  aanndd  PPrreessttoonn,,  LL..  ((11999955))..  TThhee  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn::  CCoonncceeppttss,,  

EEvviiddeennccee,,  aanndd  IImmpplliiccaattiioonnss..  IInn  TThhee  AAccaaddeemmyy  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  RReevviieeww,,  VVooll  2200,,  NNoo..  11,,  

6655--9911..  AAcccceesssseedd  2222//0066//22001100  aatt  ////jjssttoorr..oorrgg//ssttaabbllee//225588888877..  

DDrraammAAiiddEE  ((22001100))..  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  22001100..  

EEssccoobbaarr,,  AA..  ((11999955))..  EEnnccoouunntteerriinngg  DDeevveellooppmmeenntt..  TThhee  MMaakkiinngg  aanndd  UUnnmmaakkiinngg  ooff  tthhee  TThhiirrdd  

WWoorrlldd..  NNeeww  JJeerrsseeyy::  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  

FFiigguueerrooaa,,  MM..EE..  eett  aall..  ((22000022))..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  SSoocciiaall  CChhaannggee::  AAnn  IInntteeggrraatteedd  MMooddeell  ffoorr  

MMeeaassuurriinngg  tthhee  PPrroocceessss  aanndd  IIttss  OOuuttccoommeess..  NNeeww  YYoorrkk::  TThhee  RRoocckkeeffeelllleerr  FFoouunnddaattiioonn..  

FFrreeeemmaann,,  RR..EE..  ((11998844))..  SSttrraatteeggiicc  MMaannaaggeemmeenntt::  AA  SSttaakkeehhoollddeerr  AApppprrooaacchh..  BBoossttoonn,,  MMAA::  

PPiittmmaann..  



7799  
 

FFrreeeemmaann,,  RR..EE..,,  HHaarrrriissoonn,,  JJ..SS..,,  WWiicckkss,,  AA..CC..,,  PPaarrmmaarr,,  BB..LL..,,  aanndd  ddee  CCoolllliiee,,  SS..  ((22001100))..  

SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy::  TThhee  SSttaattee  ooff  tthhee  AArrtt..  CCaammbbrriiddggee::  CCaammbbrriiddggee  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..    

FFrreeiirree,,  PP..  ((11997733))..  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  CCrriittiiccaall  CCoonnsscciioouussnneessss..  SSeeaabbuurryy  PPrreessss::  NNeeww  YYoorrkk..  

------  ((11997722))..  TThhee  PPeeddaaggooggyy  ooff  tthhee  OOpppprreesssseedd..  LLoonnddoonn::  PPeenngguuiinn..  

FFuugglleessaanngg,,  AA..  aanndd  CChhaannddlleerr,,  DD..  ((11998866))..  PPaarrttiicciippaattiioonn  aass  PPrroocceessss::  WWhhaatt  wwee  ccaann  LLeeaarrnn  ffrroomm  tthhee  

GGrraammeeeenn  BBaannkk,,  BBaannggllaaddeesshh..  NNOORRAADD::  OOsslloo..  

GGaavviinn,,  TT..,,  aanndd  PPiinnddeerr,,  CC..  ((11999988))..  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  SSttaakkeehhoollddeerr  AAnnaallyyssiiss..  EEDDIIAAIISS::  

MMaanncchheesstteerr::  AAcccceesssseedd  1155..0088..1100  @@  ////eenntteerrpprriissee--iimmppaacctt..oorrgg..uukk//ppddff//SSttaakkeehhoollddeerr  

AAnnaallyyssiiss..ppddff..      

GGoovveerrnnddeerr,,  EE..  MM..  ((22001111))..  ““DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  hheeaalltthh  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  HHIIVV//AAIIDDSS  

pprreevveennttiioonn””..  IInn  TToommaasseellllii,,  KK..  aanndd  CChhaassii,,  CC..  ((EEddss..))  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  

CCoommmmuunniiccaattiioonn..  CCaappee  TToowwnn  PPeeaarrssoonn..  PPpp  5511--7766..  

GGoosslliinngg,,  LL..  aanndd  EEddwwaarrddss,,  MM..  ((22000033))..  TToooollkkiittss::  AA  PPrraaccttiiccaall  GGuuiiddee  ttoo  PPllaannnniinngg,,  MMoonniittoorriinngg,,  

EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt..  SSaavvee  tthhee  CChhiillddrreenn::  LLoonnddoonn..  

GGuummeeddee,,  MM..  aanndd  DDaallrryymmppllee,,  LL  ((22000066))..  ‘‘DDooccuummeennttaattiioonn  ooff  LLeessssoonnss  LLeeaarrnntt  bbyy  aa  SSoouutthh  AAffrriiccaann  

ccoommmmuunniittyy  bbaasseedd  oorrggaanniizzaattiioonn’’ss  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  pplliigghhtt  ooff  OOrrpphhaannss  aanndd  VVuullnneerraabbllee  

CChhiillddrreenn’’  ffoorr  UUNNIICCEEFF  hhttttpp::////wwwwww..ddrraammaaiiddee..ccoo..zzaa//iinnddeexx..  

GGrruunniigg,,  LL..  AA..,,  GGrruunniigg,,  JJ..  EE..,,  aanndd  DDoozziieerr,,  DD..  ((22000022))..  EExxcceelllleenntt  ppuubblliicc  rreellaattiioonnss  aanndd  eeffffeeccttiivvee  

oorrggaanniizzaattiioonnss::  AA  ssttuuddyy  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhrreeee  ccoouunnttrriieess..  MMaahhwwaahh,,  

NNJJ::LLaawwrreennccee  EErrllbbaauumm  AAssssoocciiaatteess..    

GGuummuucciioo--DDaaggrroonn,,  AA..  ((22000011))..  MMaakkiinngg  WWaavveess::  SSttoorriieess  ooff  PPaarrttiicciippaattoorryy  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  

SSoocciiaall  CChhaannggee..  NNeeww  YYoorrkk::  TThhee  RRoocckkeeffeelllleerr  FFoouunnddaattiioonn..  

GGuummuucciioo--DDaaggrroonn  AA..  aanndd  TT..  TTuuffttee  ((22000066))  ((EEddss..))  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  SSoocciiaall  CChhaannggee  

AAnntthhoollooggyy..  HHiissttoorriiccaall  aanndd  CCoonntteemmppoorraarryy  RReeaaddiinnggss..  NNeeww  JJeerrsseeyy::  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  

SSoocciiaall  CChhaannggee  CCoonnssoorrttiiuumm..  

HHaabbeerrmmaass,,  JJ  ((11998811))..  TThhee  TThheeoorryy  ooff  CCoommmmuunniiccaattiivvee  AAccttiioonn,,  LLoonnddoonn::  BBeeaaccoonn  PPrreessss..  

HHaawwttiinn,,  MM..,,  aanndd  PPeerrccyy--SSmmiitthh,,  JJ..  ((22000077))..  ((22nndd  EEdd))  CCoommmmuunniittyy  pprrooffiilliinngg::  AA  PPrraaccttiiccaall  GGuuiiddee..  

NNeeww  YYoorrkk::  MMccGGrraaww  HHiillll..  
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HHeettttnnee,,  BB..  ((11999955))..  ““DDiimmeennssiioonnss  ooff  ‘‘AAnnootthheerr’’  DDeevveellooppmmeenntt””..  IInn  DDeevveellooppmmeenntt  TThheeoorryy  aanndd  tthhee  

TThhrreeee  WWoorrllddss..  EEnnggllaanndd::  LLoonnggmmaann  SScciieennttiiffiicc  aanndd  TTeecchhnniiccaall,,  117755--220066..  

HHoowwaarrdd--GGrraabbmmaann,,  LL..,,  aanndd  SSnneettrroo,,  GG..  ((22000033))..  HHooww  ttoo  MMoobbiilliizzee  CCoommmmuunniittiieess  ffoorr  HHeeaalltthh  aanndd  

SSoocciiaall  CChhaannggee..  AA  hheeaalltthh  CCoommmmuunniiccaattiioonn  PPaarrttnneerrsshhiipp  FFiieelldd  GGuuiiddee..  BBaallttiimmoorree::  JJoohhnnss  

HHooppkkiinnss  BBlloooommbbeerrgg  SScchhooooll  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh//CCeennttrree  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn  PPrrooggrraammmmeess..  

HHuunndd,,  GG..  eett  aall  ((22000011aa))..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  SSttaakkeehhoollddeerr  IInnvvoollvveemmeenntt::  GGuuiiddeebbooookk  ffoorr  

CCeemmeenntt  FFaacciilliittiieess..  BBaatttteellllee  &&EERRMM..    

JJaaccoobbssoonn,,  TT..  ((22000033))..  ""OOnn  DDeeffiinniinngg  DDiiffffeerreennttiiaattiinngg  KKiinnddss  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  SSoocciiaall  

CChhaannggee::  PPaarrttiicciippaattoorryy,,  NNoonn--PPaarrttiicciippaattoorryy,,  aanndd  TThheeiirr  SSuubb--TTyyppeess""  PPaappeerr  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  

aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAssssoocciiaattiioonn,,  MMaarrrriiootttt  HHootteell,,  SSaann  

DDiieeggoo..  AAcccceesssseedd  1122//0077//22001100  @@  

hhttttpp::////wwwwww..aallllaaccaaddeemmiicc..ccoomm//mmeettaa//pp111122227799__iinnddeexx..hhttmmll..  

JJaaccoobbssoonn,,  TT..  aanndd  KKoolllluurrii,,  SS..  ((11999999))..  ““PPaarrttiicciippaattoorryy  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aass  CCoommmmuunniiccaattiivvee  

AAccttiioonn””..  IInn  JJaaccoobbssoonn,,  TT  aanndd  JJ..  SSeerrvvaaeess  ((EEddss..)),,  TThheeoorreettiiccaall  aapppprrooaacchheess  ttoo  ppaarrttiicciippaattoorryy  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  CCrreesssskkiillll,,  NNJJ::  HHaammppttoonn  PPrreessss,,  pppp..226655--228800..  

JJaaccoobbssoonn,,  TT  aanndd  JJ..  SSaarrvvaaeess  ((11999999))  ((EEddss..)),,  TThheeoorreettiiccaall  aapppprrooaacchheess  ttoo  ppaarrttiicciippaattoorryy  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  CCrreesssskkiillll,,  NNJJ::  HHaammppttoonn  PPrreessss..  

JJaaccoobbssoonn,,  TT..  LL..,,  aanndd  SSttoorreeyy,,  JJ..  DD..  ((22000044))..  ““DDeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn::  

AAppppllyyiinngg  HHaabbeerrmmaass  ttoo  aa  ccaassee  ssttuuddyy  ooff  ppooppuullaattiioonn  pprrooggrraammss  iinn  NNeeppaall””..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

TThheeoorryy,,  4422,,  9999--112211..  

JJoonneess,,  TT..  ((11999955))..  IInnssttrruummeennttaall  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy::  AA  ssyynntthheessiiss  ooff  eetthhiiccss  aanndd  eeccoonnoommiiccss..  

AAccaaddeemmyy  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  RReevviieeww,,  ((2200))  9922--111177..  

HHeettttnnee,,  BB..  ((11999955))..  ‘‘DDiimmeennssiioonnss  ooff  ‘‘AAnnootthheerr’’  DDeevveellooppmmeenntt’’..  IInn  DDeevveellooppmmeenntt  TThheeoorryy  aanndd  tthhee  

TThhrreeee  WWoorrllddss..  EEnnggllaanndd::  LLoonnggmmaann  SScciieennttiiffiicc  aanndd  TTeecchhnniiccaall,,  pppp117755--220066  

KKiinnccaaiidd,,  DD..  LL..  aanndd  FFiigguueerrooaa,,  MM..  EE  ((22000099))..  ‘‘CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt::  

DDiiaalloogguuee,,  AAccttiioonn  aanndd  cchhaannggee’’..  IInn  LL..  FFrreeyy  aanndd  KK..  NN..  CCiissssnnaa  ((eeddss))..  HHaannddbbooookk  ooff  AApppplliieedd  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  RReesseeaarrcchh,,  pppp..  11110099--3344..  NNeeww  YYoorrkk::  RRoouuttlleeddggee..  

KKvvaallee,,  SS..  ((11999966))..  IInntteerrvviieewwss::  AAnn  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  QQuuaalliittaattiivvee  RReesseeaarrcchh  IInntteerrvviieewwiinngg  NNeeww  

DDeellhhii::  SSAAGGEE  PPuubblliiccaattiioonnss..  
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KKuummaarr,,  RR..  ((11999966))..  RReesseeaarrcchh  MMeetthhooddoollooggyy::  AA  SStteepp  bbyy  SStteepp  GGuuiiddee  ffoorr  bbeeggiinnnneerrss..  MMeellbboouurrnnee::  

LLoonnggmmaann    

LLaawwrryy,,  JJ..BB..  ((22000088))..  ‘‘CCoommmmuunniittyy  EEnnggaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  PPuubblliicc  SSpphheerree::  AA  ccoommppaarriissoonn  ooff  

‘‘ppaarrttiicciippaattoorryy’’  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ‘‘lliisstteenniinngg’’  mmooddeellss  aass  mmeetthhooddss  ooff  eevvaalluuaattiinngg  

ssyymmmmeettrriiccaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  tthheeiirr  ssttaakkeehhoollddeerrss’’..  AA  ppaappeerr  

pprreesseenntteedd  aatt  MMeeddiiaa@@llssee  FFiifftthh  AAnnnniivveerrssaarryy  CCoonnffeerreennccee,,  2211--2233  SSeepptteemmbbeerr,,  22000088,,  

LLoonnddoonn  SScchhooooll  ooff  EEccoonnoommiiccss  aanndd  PPoolliittiiccaall  SScciieennccee,,  LLoonnddoonn..  AAcccceesssseedd  1166..0044..22001100  

@@////eepprriinnttss..llssee..aacc..uukk//2233338800//  

LLeeeeddyy,,  DD..,,  OOrrmmrroodd,,  JJ..  EE..  ((22000055))..  PPrraaccttiiccaall  RReesseeaarrcchh::  PPllaannnniinngg  aanndd  DDeessiiggnn,,  88tthh  EEdd..  NNeeww  

JJeerrsseeyy::  PPrreennttiiccee  HHaallll..    

LLuubboommbboo,,  MM..  ((22001111))..  ““SSttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  tthheeiirr  iimmppaacctt  oonn  ccoommmmuunniittyy  ddeevveellooppmmeenntt::  TThhee  ccaassee  

ooff  OOnneeVVooiiccee  SSoouutthh  AAffrriiccaa””..  IInn  TToommaasseellllii,,  KK..  aanndd  CChhaassii,,  CC..  ((EEddss..))  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  

PPuubblliicc  HHeeaalltthh  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  CCaappee  TToowwnn::  PPeeaarrssoonn..  pppp  110011--111188..    

LLuubboommbboo,,  MM..,,  AAddeebbaayyoo,,  RR  aanndd  MMkkhhiizzee,,  TT..  ((22001100))  ‘‘PPaarrttiicciippaattoorryy  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aass  AApppplliieedd  

bbyy  OOnneeVVooiiccee  SSoouutthh  AAffrriiccaa  iinn  iittss  HHIIVV//AAiiddss  IInntteerrvveennttiioonn  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee’’..  AAnn  

uunnppuubblliisshheedd  CCoouurrssee  WWoorrkk  MMaasstteerrss  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt..  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaa--ZZuulluu  NNaattaall,,  

DDuurrbbaann..    

MMaaccBBrriiddee,,  SS..  ((11998800))..  MMaannyy  vvooiicceess,,  oonnee  wwoorrlldd..  RReeppoorrtt  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  

tthhee  ssttuuddyy  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprroobblleemmss..  PPaarriiss::  UUNNEESSCCOO..  

MMaannyyoonnzzoo,,  LL..  ((22000088))..  ‘‘CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt..  AAnn  hhiissttoorriiccaall  oovveerrvviieeww..’’  IInn  

UUNNEESSCCOO..  MMaaddiiaa,,  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn::  CCeelleebbrraattiinngg  5500  YYeeaarrss  ooff  TThheeoorriieess  

aanndd  PPrraaccttiicceess..  PPaarriiss::  UUNNEESSCCOO  pppp  3311--5533..  

MMaarrttiinneezz,,  JJrr..,,  BB..  AA..  ((22000066))..  EEmmeerrggiinngg  CCuullttuurraall  PPaarraaddiiggmm  iinn  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  SSttrraatteeggiieess  ffoorr  

SSoocciiaall  CChhaannggee..  AA  PPaappeerr  SSuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAssssoocciiaattiioonn  

CCoonnvveennttiioonn,,  TTBBAA,,  SSaann  FFrraanncciissccoo——CCaalliiffoorrnniiaa,,  RReettrriieevveedd  22001100--0022--2200  ffrroomm  

hhttttpp::////wwwwww..aallllaaccaaddeemmiicc..ccoomm//mmeettaa//pp117722117799__iinnddeexx..hhttmmll..  

MMeellkkoottee,,  SS..  ((22000066))..  ““CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  SSoocciiaall  CChhaannggee  iinn  DDeevveellooppiinngg  CCoouunnttrriieess””..  IInn  

DDeeaarriinngg,,  JJ..WW..    aanndd    SSiinngghhaall,,  AA..  ((eeddss..))  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ooff  IInnnnoovvaattiioonnss::  AA  JJoouurrnneeyy  wwiitthh  

EEvveerreetttt  MM..  RRooggeerrss..  UUnniitteedd  SSttaatteess::  SSaaggee  PPuubblliiccaattiioonnss,,  114455--117711..    
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MMeellkkoottee,,  SS..  RR..,,  aanndd  SStteeeevveess,,  HH..  LL..  ((22000011))..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  TThhiirrdd  

WWoorrlldd::  TThheeoorryy  aanndd  PPrraaccttiiccee  ffoorr  EEmmppoowweerrmmeenntt  ((22nndd  eedd..))..  TThhoouussaanndd  OOaakkss,,  CCAA::  SSaaggee  

PPuubblliiccaattiioonnss..  

MMeellllaahhii,,  KK..,,  aanndd  WWoooodd,,  GG..  ((22000033))..  ““TThhee  RRoollee  aanndd  PPootteennttiiaall  ooff  SSttaakkeehhoollddeerrss  iinn  ‘‘HHoollllooww  

PPaarrttiicciippaattiioonn’’::  CCoonnvveennttiioonnaall  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy  aanndd  IInnssttiittuuttiioonnaalliisstt  AAlltteerrnnaattiivveess..””  

BBuussiinneessss  aanndd  SSoocciieettyy  RReevviieeww  110088((22))::  118833--220022..    

MMiittcchheellll,,  RRKK,,  AAggllee,,  BBRR  aanndd  WWoooodd,,  DDJJ  ((11999977))..  TToowwaarrdd  aa  tthheeoorryy  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  

aanndd  ssaalliieennccee::  DDeeffiinniinngg  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  wwhhoo  aanndd  wwhhaatt  rreeaallllyy  ccoouunnttss  AAccaaddeemmyy  ooff  

MMaannaaggeemmeenntt  RReevviieeww  2222..((44))::  pppp..  885533--888866..    

MMoorrrriiss,,  NN..  ((22000033))..  AA  ccoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ddiiffffuussiioonn  aanndd  ppaarrttiicciippaattoorryy  mmooddeellss  iinn  

DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  TThheeoorryy,,  3322,,  222255--224488..  

MMoowwllaannaa,,  HH..  ((11999922))..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  PPoolliiccyy  aanndd  PPllaannnniinngg..  IInnffoorrmmaattiiccss  aanndd  TTeelleemmaattiiccss,,  99((22)),,  

111133--112222..  

NNaaiirr,,  KK..  SS..,,  aanndd  WWhhiittee,,  SS..  AA..  ((11999933))..  TThhee  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonn  PPrroocceessss::  AA  

RReeccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn..  IInn  KK..  NNaaiirr  aanndd  SS..  WWhhiittee  ((EEddss..)),,  PPeerrssppeeccttiivveess  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  NNeeww  DDeellhhii::  SSaaggee  PPuubblliiccaattiioonnss..  pppp..  4477--7700..  

NNaarraayyaannaann..PP  ((22000033))..  ""EEmmppoowweerrmmeenntt  tthhrroouugghh  PPaarrttiicciippaattiioonn..  HHooww  eeffffeeccttiivvee  iiss  tthhiiss  AApppprrooaacchh??""  

EEccoonnoommiicc  aanndd  PPoolliittiiccaall  WWeeeekkllyy  ,,  JJuunnee  2211,,  22000033,,  VVooll..3388,,  nnoo..2255..  AAcccceesssseedd  2299..0077..1100  @@  

hhttttpp::////iinnddiiaa..iinnddyymmeeddiiaa..oorrgg//eenn//22000044//0044//220099333366..sshhttmmll..  

NNdduuhhuurraa  DD,,  ((22000044))..  ‘‘FFrreeiirreeaann  ppeeddaaggooggyy  aass  aapppplliieedd  bbyy  DDRRAAMMAAiiddEE  ffoorr  HHIIVV//AAIIDDSS  eedduuccaattiioonn’’..  

MMAA  tthheessiiss..  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall,,  DDuurrbbaann..  

OO’’LLeeaarryy,,  ZZ..  ((22000044))..  TThhee  EEsssseennttiiaall  GGuuiiddee  ttoo  DDooiinngg  RReesseeaarrcchh..  LLoonnddoonn::  SSAAGGEE  PPuubblliiccaattiioonnss..    

OO’’SSuulllliivvaann--RRyyaann,,  JJ..  aanndd  KKaappllÚÚnn,,  MM..  ((11997788))..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  mmeetthhooddss  ttoo  pprroommoottee  ggrraassss--rroooottss  

ppaarrttiicciippaattiioonn::  AA  ssuummmmaarryy  ooff  rreesseeaarrcchh  ffiinnddiinnggss  ffrroomm  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa,,  aanndd  aann  aannnnoottaatteedd  

bbiibblliiooggrraapphhyy  ..  PPaarriiss::  UUNNEESSCCOO..  

PPaattttoonn,,  MM..  QQ..  ((22000022))..  QQuuaalliittaattiivvee  RReesseeaarrcchh  &&  EEvvaalluuaattiioonn  MMeetthhooddss  ((33rrdd  eedd))..LLoonnddoonn::  SSaaggee  

PPuubblliiccaattiioonnss..  
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PPaayynnee,,  GG..  aanndd  PPaayynnee,,  JJ..  ((22000044))..  KKeeyy  ccoonncceeppttss  iinn  SSoocciiaall  RReesseeaarrcchh..  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa::  

SSAAGGEE..      

PPeerrkkiinnss,,  DD..  DD..,,  aanndd  ZZiimmmmeerrmmaann,,  MM..  AA..  ((11999955))..  EEmmppoowweerrmmeenntt  tthheeoorryy,,  rreesseeaarrcchh  aanndd  

aapppplliiccaattiioonn..  AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  CCoommmmuunniittyy  PPssyycchhoollooggyy,,  2233((55)),,  556699--557799..  

PPeetteerrssoonnee,,  BB..    ((22000077))..  IInntteeggrraatteedd  AApppprrooaacchh  ttoo  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonn::  AA  PPuubblliicc  

RReellaattiioonnss  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  SSoocciiaall  CChhaannggeess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeeoorrggiiaa..  PPaappeerr  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  

aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAssssoocciiaattiioonn,,  TTBBAA,,  SSaann  FFrraanncciissccoo..  

AAcccceesssseedd  22001100--0022--2200  @@hhttttpp::////wwwwww..aallllaaccaaddeemmiicc..ccoomm//  mmeettaa//  pp117733008800__iinnddeexx..hhttmmll..  

PPhhiilllliippss,,  RR..  ((22000044))..  SSoommee  kkeeyy  qquueessttiioonnss  aabboouutt  ssttaakkeehhoollddeerr  tthheeoorryy..  IIvveeyy  BBuussiinneessss  JJoouurrnnaall,,  pppp  11  

--  44..  LLoonnddoonn::  IIvveeyy  PPuubblliisshhiinngg..  

PPhhiilllliippss,,  RR..,,  FFrreeeemmaann,,  EE..,,  aanndd  WWiicckkss,,  AA..,,  ((22000055))..  WWhhaatt  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy  iiss  NNoott..  BBuussiinneessss  
EEtthhiiccss  QQuuaarrtteerrllyy,,  VVooll..  1133,,  NNoo..  44,,  pppp..  447799--550022..  DDoowwnnllooaaddeedd  0088..0033..1100  aatt  
hhttttpp::////ssssrrnn..ccoomm//aabbssttrraacctt==666633770033..  

PPiicckkaarrdd,,  AA..  JJ..  ((22000077))..  RReesseeaarrcchh  MMeetthhooddss  iinn  IInnffoorrmmaattiioonn..  LLoonnddoonn::  FFaacceett  PPuubblliisshhiinngg..    

PPoorrtteerr,,  MM..EE..  ((11998855))  CCoommppeettiittiivvee  AAddvvaannttaaggee..  NNeeww  YYoorrkk::  FFrreeee  PPrreessss..  

PPoouulloouuddii,,  AA..  aanndd  WWhhiittlleeyy,,  EE..AA..  ((11999977))..  SSttaakkeehhoollddeerr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  iinn  iinntteerr--oorrggaanniizzaattiioonnaall  
ssyysstteemmss::  GGaaiinniinngg  iinnssiigghhttss  ffoorr  ddrruugg  uussee  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss..  EEuurrooppeeaann  JJoouurrnnaall  ooff  
IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemmss  ((66)),,  11––1144..  

RRaappppaappoorrtt,,  JJ..  ((11998877))..  TTeerrmmss  ooff  eemmppoowweerrmmeenntt//eexxeemmppllaarrss  ooff  pprreevveennttiioonn::  TToowwaarrdd  aa  tthheeoorryy  ffoorr  
ccoommmmuunniittyy  ppssyycchhoollooggyy..  AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  CCoommmmuunniittyy  PPssyycchhoollooggyy  ((1155))  112211--114488..  

RRoobbssoonn,,  CC..  ((22000000))..  RReeaall  WWoorrlldd  RReesseeaarrcchh  ((22nndd  eedd))..  OOxxffoorrdd::  BBllaacckkwweellll  PPuubblliisshheerrss..  

RRooggeerrss,,  EE..  MM..  ((22000033))..  DDiiffffuussiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiioonnss  ((55tthh  eedd))..  GGlleennccooee,,  IILL::  TThhee  FFrreeee  PPrreessss..  

RRoossssiitteerr,,  GG..,,  TTwwaallaa,,  NN..  aanndd  SSeebbaassttiiaann,,  BB..  ((22001111))..  ‘‘AA  CCaassee  SSttuuddyy::  TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  OOVVCC  

PPrroojjeecctt’’  KKhhuulliissaa  MMaannaaggeemmeenntt  SSeerrvviicceess..  AAcccceesssseess  oonn  OOccttoobbeerr  3311,,  22001111  @@  

hhttttpp::////jjhhhheessaa..oorrgg//ssiitteess//jjhhhheessaa..oorrgg//ffiilleess//ppddffss//0022__OOrrpphhaannss__aanndd__VVuunnaarraabbllee..ppddff..  

SSaavvaaggee,,  GGTT,,  NNiixx,,  TTWW,,  WWhhiitteehheeaadd,,  CCJJ  aanndd  BBllaaiirr,,  JJDD  ((11999911))..  SSttrraatteeggiieess  ffoorr  aasssseessssiinngg  aanndd  

mmaannaaggiinngg  ssttaakkeehhoollddeerrss..  AAccaaddeemmyy  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  EExxeeccuuttiivvee  ((55))::  pppp..  6611--7755..    

SScchhmmuucclleerr,,  HH..  ((22000066))..  ““CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  CCuullttuurree  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt””..  IInn  GGuummuucciioo--DDrraaggoonn,,  AA..  

&&  TTuuffttee,,  TT..  ((eeddss..)),,  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  SSoocciiaall  CChhaannggee  AAnntthhoollooggyy::  HHiissttoorriiccaall  aanndd  
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CCoonntteemmppoorraarryy  RReeaaddiinnggss..  SSoouutthh  OOrraannggee::  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  SSoocciiaall  CChhaannggee  

CCoonnssoorrttiiuumm..  pppp..  334422--334455..  

SSeerrvvaaeess,,  JJ..  ((11999999))..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt::  OOnnee  wwoorrlldd,,  mmuullttiippllee  ccuullttuurreess..  CCrreesssskkiillll,,  

NNJJ::  HHaammppttoonn  PPrreessss..  

------  ((22000066)),,  ““CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  PPaarraaddiiggmmss..  AAnn  oovveerrvviieeww””..  IInn  GGuummuucciioo--

DDrraaggoonn,,  AA..  &&  TTuuffttee,,  TT..  ((eeddss..)),,  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  SSoocciiaall  CChhaannggee  AAnntthhoollooggyy::  HHiissttoorriiccaall  

aanndd  CCoonntteemmppoorraarryy  RReeaaddiinnggss..  SSoouutthh  OOrraannggee::  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  SSoocciiaall  CChhaannggee  

CCoonnssoorrttiiuumm..pppp..  228833--229922..  

SSeerrvvaaeess,,  JJ..  ((11999911))..  ““TToowwaarrdd  aa  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt””..  IInn  

CCaassmmiirr,,  FF..LL  ((eedd..))  CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  DDeevveellooppmmeenntt..  NNeeww  JJeerrsseeyy::  AAbblleexx  PPuubblliisshhiinngg  

CCoorrppoorraattiioonn,,  5511--8855..  

------  ((11998899))..  SShhiiffttss  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  TThheeoorryy::  WWiitthh  aa  BBrriieeff  DDiissccuussssiioonn  ooff  iittss  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  PPoolliiccyy  aanndd  PPllaannnniinngg  CCoonnsseeqquueenncceess""..  IInn  DDeerrvviinn  BB..  aanndd  VVooiiggtt  MM..  ((eeddss..)),,  

PPrrooggrreessss  iinn  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SScciieennccee..  VVoolluummee  IIXX..  NNoorrwwoooodd::  AAbblleexx..  pppp..  220099--225599..  

SSeerrvvaaeess,,  JJ..  &&  MMaalliikkhhaaoo,,  PP..  ((22000055))..  ““PPaarrttiicciippaattoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn::  tthhee  nneeww  ppaarraaddiiggmm??””  IInn  

HHeemmeerr  OO..  &&  TTuuffttee  TT..  ((eeddss..)),,  MMeeddiiaa  aanndd  GGllooccaall  CChhaannggee..  RReetthhiinnkkiinngg  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  

DDeevveellooppmmeenntt,,  NNoorrddiicc  IInnffoorrmmaattiioonn  CCeennttrree  ffoorr  MMeeddiiaa  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  RReesseeaarrcchh  

NNOORRDDIICCOOMM,,  GGootteebboorrgg  &&  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  CCoouunncciill  ooff  SSoocciiaall  SScciieenncceess  CCLLAACCSSOO,,  

BBuueennooss  AAiirreess..  pppp..  9911--110055..    

SSiitthhoollee,,  DD..  MMhhllaannggaa,,  BB..  GGuusshh,,  KK..  aanndd  MMiikkaallsseenn,,  OO..  ((22000066))  ““TThhee  CCeennttrraalliissaattiioonn  ooff  CCuullttuurree””..  

IInn  DDeevveellooppmmeenntt,,  DDeeccllaarraattiioonnss  aanndd  DDiivveerrssiittyy::  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  PPoolliiccyy  ffrroomm  

11998800  ttoo  TTooddaayy..  AAnn  IInnffoorrmmaattiioonn  RReessoouurrccee..  CCCCMMSS::  UUKKZZNN..  

TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  ((22000099))  TTVVTT  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  22000099  hhttttpp::////wwwwww..tthheevvaalllleeyyttrruusstt..oorrgg..zzaa//iinnddeexx..  

--------  ((22001100))  TTVVTT  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  22001100  hhttttpp::////wwwwww..tthheevvaalllleeyyttrruusstt..oorrgg..zzaa//iinnddeexx..  

TToommaasseellllii,,  KK..  ((22001111))..  ““AApppplliiccaattiioonn  aanndd  CCaassee  SSttuuddiieess..  IInnttrroodduuccttiioonn””..  IInn  TToommaasseellllii,,  KK..  aanndd  

CChhaassii,,  CC..  ((EEddss..))  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  CCaappee  TToowwnn::  PPeeaarrssoonn..  

TToommaasseellllii,,  KK..  aanndd  CChhaassii,,  CC..  ((22001111))..  ((EEddss..))  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  

CCaappee  TToowwnn::  PPeeaarrssoonn..    



8855  
 

TTrreeaaddwweellll,,  DD..  JJ..  ((22000055))..  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  WWrriittiinngg::    PPrriinncciipplleess  iinn  PPrraaccttiiccee..  CCaalliiffoorrnniiaa::  SSAAGGEE  

PPuubblliiccaattiioonnss..    

TTrreevviinnoo,,  LL..  KK..  aanndd  GG..  RR..  WWeeaavveerr  ((11999944))..  ‘‘BBuussiinneessss  EETTHHIICCSS//BBUUSSIINNEESSSS  EEtthhiiccss::  OOnnee  FFiieelldd  oorr  

TTwwoo??’’..  BBuussiinneessss  EEtthhiiccss  QQuuaarrtteerrllyy  44((22)),,  111133––112288..  

------  ((11999999))..  EEmmppllooyyeeee  ffaaiirr  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  eetthhiiccss--rreellaatteedd  oouuttccoommeess::  AA  ffiieelldd  ssttuuddyy..  CChhiiccaaggoo::  

AAccaaddeemmyy  ooff  MMaannaaggeemmeenntt..  

TTuuffttee,,  TT..,,  aanndd  MMeeffaallooppuullooss,,  PP..  ((22000099))..  PPaarrttiicciippaattoorryy  CCoommmmuunniiccaattiioonn::    AA  PPrraaccttiiccaall  GGuuiiddee..  

WWoorrlldd  BBaannkk  PPaappeerr  117700..  

UUpphhooffff,,  NN..  ((11998855))..  FFiittttiinngg  pprroojjeeccttss  ttoo  ppeeooppllee..  IInn  CCeerrnneeaa,,  MM..  ((eedd..))..  PPuuttttiinngg  PPeeooppllee  FFiirrsstt::  

SSoocciioollooggiiccaall  VVaarriiaabblleess  iinn  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt..  NNeeww  YYoorrkk::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss;;  

335599--339911..  

VVootthh,,  DD..  ((22000066))..  CCoommmmuunniittyy  aanndd  CCoommmmuunniittyy  DDeevveellooppmmeenntt::  CCoommmmuunniittiieess  aass  TTyyppeess  ooff  

HHuummaann  GGrroouuppss..  IInn  GGuummuucciioo--DDaaggrroonn,,  AA..  aanndd  TTuuffttee,,  TT..  ((eeddss..))  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  SSoocciiaall  

CChhaannggee  AAnntthhoollooggyy::  HHiissttoorriiccaall  aanndd  CCoonntteemmppoorraarryy  RReeaaddiinnggss..  SSoouutthh  OOrraannggee,,  NNJJ::  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  SSoocciiaall  CChhaannggee  CCoonnssoorrttiiuumm,,  884499--885544..  

WWaaiissbboorrdd,,  SS..  ((22000011))..  FFaammiillyy  TTrreeee  ooff  TThheeoorriieess,,  MMeetthhooddoollooggiieess  aanndd  SSttrraatteeggiieess  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  

CCoommmmuunniiccaattiioonn..  AA  PPaappeerr  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  RRoocckkeeffeelllloorr  FFoouunnddaattiioonn..  DDoowwnnllooaaddeedd  oonn  

1166..0022..1100  @@  ////ccoommmmiinniitt..ccoomm//ppddff//ffaammiillyyttrreeee..ppddff..  

““WWhhaatt  NNooww??””  DDaagg  HHaammmmaarrsskkjjöölldd  RReeppoorrtt  oonn  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCooooppeerraattiioonn..  

PPrreeppaarreedd  oonn  tthhee  ooccccaassiioonn  ooff  tthhee  SSeevveenntthh  SSppeecciiaall  SSeessssiioonn  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  GGeenneerraall  

AAsssseemmbbllyy,,  NNeeww  YYoorrkk,,  II  ttoo  1122  SSeepptteemmbbeerr  11997755..  

WWeeiissss,,  AA..  RR..  ((11999955))..  ““CCrraacckkss  iinn  tthhee  FFoouunnddaattiioonn  ooff  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy””,,  EElleeccttrroonniicc  JJoouurrnnaall  ooff  

RRaaddiiccaall  OOrrggaanniissaattiioonn  TThheeoorryy,,  11((11))..  AAcccceesssseedd  2222..0066..22001100  @@  

////wwwwww..mmnnggtt..wwaaiikkaattoo..aacc..nnzz//eejjrroott//VVooll11__11//wweeiissss..ppddff..  

WWhhiittee,,  AA..  RR..  ((22000044))..  IIss  ‘‘eemmppoowweerrmmeenntt’’  tthhee  aannsswweerr??  CCuurrrreenntt  TThheeoorryy  aanndd  RReesseeaarrcchh  oonn  

DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  GGaazzeettttee::  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

SSttuuddiieess,,  6666((11))::  77--2244..  
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WWhhiittee,,  KK..  ((11999999))..  ““TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  sseennssiittiivviittyy  ttoo  ccuullttuurree  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkk””..  IInn  TT..  LL..  

JJaaccoobbssoonn  aanndd  JJ..  SSeerrvvaaeess  ((EEddss..)),,  TThheeoorreettiiccaall  aapppprrooaacchheess  ttoo  ppaarrttiicciippaattoorryy  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((pppp..  1177––4499))..  CCrreesssskkiillll,,  NNJJ::  HHaammppttoonn  PPrreessss..  

WWiillccooxx,,  DD..  ((11999944))..  TThhee  GGuuiiddee  ttoo  EEffffeeccttiivvee  PPaarrttiicciippaattiioonn..  YYoorrkk::  JJoosseepphh  RRoowwnnttrreeee  FFoouunnddaattiioonn  

AAcccceesssseedd  2299..0077..1100  @@  hhttttpp::////wwwwww..ppaarrttnneerrsshhiippss..oorrgg..uukk//gguuiiddee//iinnddeexx..hhttmm..  

WWiilllliigg,,  CC..  ((22000011))..  IInnttrroodduucciinngg  qquuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  iinn  ppssyycchhoollooggyy  AAddvveennttuurreess  iinn  tthheeoorryy  aanndd  

mmeetthhoodd..  BBuucckkiinngghhaamm::  OOppeenn  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  

YYiinn,,  RR..KK..  ((22000044))..  TThhee  CCaassee  SSttuuddyy  AAnntthhoollooggyy..  TThhoouussaanndd  OOaakkss::  SSaaggee,,  22000044..  

------  ((22000033))..  AApppplliiccaattiioonnss  ooff  CCaassee  SSttuuddyy  RReesseeaarrcchh..  TThhoouussaanndd  OOaakkeess::  SSaaggee..  

------  ((11999944))..  CCaassee  SSttuuddyy  RReesseeaarrcchh::  DDeessiiggnn  aanndd  MMeetthhooddss,,  22nndd  eeddiittiioonn..  TThhoouussaanndd  OOaakkss::  SSaaggee..  

YYoooonn,,  CC..SS..  ((11999944))..  ""DDeevveellooppmmeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  AAssiiaa""..  IInn  SSeerrvvaaeess,,  JJ..  ((EEdd))..  WWaallkkiinngg  oonn  

tthhee  OOtthheerr  SSiiddee  ooff  tthhee  IInnffoorrmmaattiioonn  HHiigghhwwaayy::  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  CCuullttuurree  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  

iinn  tthhee  2211sstt  CCeennttuurryy..  SSoouutthhbboouunndd..  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree..  

  ------  ((11999966))..  ‘‘PPaarrttiicciippaattoorryy  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt’’..  IInn  BBeesssseettttee,,  GG..,,  aanndd  

RRaajjaassuunnddeerraamm,,  CC..  ((EEddss))  PPaarrttiicciippaattoorryy  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonn::  AA  WWeesstt  AAffrriiccaann  

AAggeennddaa..    SSootthhbboouunndd::  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree..    
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AAppppeennddiicceess  

AAppppeennddiixx  AA::  EEtthhiiccaall  AApppprroovvaall  
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AAppppeennddiixx  BB::  IInnffoorrmmeedd  CCoonnsseenntt    

MMrr..  MMuussaarraa  LLuubboommbboo  ((HHSSSS//111111//22001100MM))    
CCeennttrree  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn  MMeeddiiaa  &&  SSoocciieettyy  

MMeemmoorriiaall  TToowweerr  BBuuiillddiinngg  
HHoowwaarrdd  CCoolllleeggee  CCaammppuuss  

MMaazziissii  KKuunneennee  RRdd  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall  

DDuurrbbaann      44004411  
SSoouutthh  AAffrriiccaa  

CCeellll::  007788  88  663355  551144  
EE--mmaaiill::  mmuussaalluubboommbboo@@yyaahhoooo..ccoomm  

  
TThhiiss  ccoonnsseenntt  ffoorrmm,,  aa  ccooppyy  ooff  wwhhiicchh  II  ggiivvee  ttoo  yyoouu,,  ttoo  kkeeeepp  ffoorr  yyoouurr  rreeccoorrddss  aanndd  rreeffeerreennccee,,  iiss  oonnllyy  ppaarrtt  
ooff  tthhee  pprroocceessss  ooff  iinnffoorrmmeedd  ccoonnsseenntt..  IIff  yyoouu  wwaanntt  mmoorree  ddeettaaiillss  aabboouutt  ssoommeetthhiinngg  mmeennttiioonneedd  hheerree,,  oorr  
iinnffoorrmmaattiioonn  nnoott  iinncclluuddeedd  hheerree,,  yyoouu  sshhoouulldd  ffeeeell  ffrreeee  ttoo  aasskk  oorr  ccoonnttaacctt  mmee  oonn  tthhee  aabboovvee  aaddddrreessss..  PPlleeaassee  
ttaakkee  ttiimmee  ttoo  rreeaadd  tthhiiss  ccaarreeffuullllyy  aanndd  uunnddeerrssttaanndd..  
  
MMyy  nnaammee  iiss  MMuussaarraa  LLuubboommbboo..  II  aamm  aa  rreesseeaarrcchh  ssttuuddeenntt  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall  CCeennttrree  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  MMeeddiiaa  aanndd  SSoocciieettyy  rreeaaddiinngg  ffoorr  aa  MMaasstteerr  ooff  AArrttss  ddeeggrreeee  iinn  CCuullttuurree,,  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
aanndd  MMeeddiiaa  SSttuuddiieess..  II  ccoonnttaacctt  yyoouu  iinn  rreessppeecctt  ooff  aa  rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt  ttiittlleedd  PPaarrttiicciippaattoorryy  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
ffoorr  SSoocciiaall  CChhaannggee::  NNoorrmmaattiivvee  VVaalliiddiittyy  aanndd  DDeessccrriippttiivvee  AAccccuurraaccyy  ooff  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy  tthhaatt  II  aamm  
ccoonndduuccttiinngg  aass  ppaarrtt  ooff  mmyy  ssttuuddyy..  TThhee  pprroojjeecctt  hhaass  ffuullll  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall  
HHuummaanniittiieess  &&  SSoocciiaall  SScciieenncceess  EEtthhiiccss  CCoommmmiitttteeee  aanndd  iiss  ssuuppeerrvviisseedd  bbyy  DDrr..  MMaarrcc  CCaallddwweellll....  
  
PPuurrppoossee  ooff  tthhee  SSttuuddyy  
TThhee  pprroojjeecctt  eexxpplloorreess  tthhee  ssyysstteemmss  tthhaatt  cchhaannggee  aaggeennttss  ppuutt  iinn  ppllaaccee  ttoo  iinntteeggrraattee  tthhee  mmuullttiiffaarriioouuss  
ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  ffoorr  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  ttoowwaarrddss  aaddddrreessssiinngg  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess..  IItt  
eexxaammiinneess  hhooww  yyoouurr  oorrggaanniissaattiioonn  iinnvvoollvveess  aallll  tthhoossee  wwiitthh  iinntteerreesstt  iinn  yyoouurr  pprrooggrraammmmeess  aanndd  tthhee  iimmppaacctt  
tthhaatt  tthheeiirr  iinnvvoollvveemmeenntt  ((aanndd  eexxcclluussiioonn))  hhaass  ttoo  tthhee  ssoocciiaall  cchhaannggee  eeffffoorrtt..  PPrreemmiisseedd  oonn  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
ffoorr  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  mmooddeell  tthhaatt  ddeessccrriibbeess  aa  ssoocciiaall  cchhaannggee  pprroocceessss  aass  aann  iitteerraattiivvee  pprroocceessss  
iinnvvoollvviinngg  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy  aaffffeecctteedd  bbyy  aa  pprroobblleemm,,  iitt  ffiinnddss  
iimmppeettuuss  oonn  tthhee  wwiiddeellyy  aacckknnoowwlleeddggeedd  ffaacctt  tthhaatt  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  mmaayy  hhaavvee  bbuutt  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeess  iinn  
aannyy  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeecctt  sseeeekkiinngg  ttoo  rreessoollvvee  aa  ccoommmmoonn  pprroobblleemm..  CChhaannggee  aaggeennttss  hhaavvee,,  tthheerreeffoorree,,  aa  
cchhaalllleennggee  ooff  bbaallaanncciinngg  tthheessee  iinntteerreessttss..  HHoowweevveerr,,  mmoorree  oofftteenn  tthhaann  nnoott,,  tthhiiss  pprroocceessss  rreessuullttss  iinn  ccoonnfflliicctt  
aammoonngg  ccoommmmuunniittyy  ggrroouuppss  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  pprroobblleemm,,  aa  ssiittuuaattiioonn  tthhaatt  mmaayy  tteerrmmiinnaattee  aa  pprrooggrraammmmee,,  
oorr  iiff  ddeeaalltt  wwiitthh  eeffffeeccttiivveellyy,,  ccaann  lleeaadd  ttoo  aa  ssuucccceessssffuull  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  pprroobblleemm..  TThhee  uunnddeerrllyyiinngg  
oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  rreelleevvaannccee  ooff  EEddwwaarrdd  RR  FFrreeeemmaann’’ss  SSttaakkeehhoollddeerr  TThheeoorryy  iinn  tthhee  
ccoonncceeppttuuaalliissaattiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ““PPaarrttiicciippaattoorryy  CCoommmmuunniiccaattiioonn””  iinn  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  
iinniittiiaattiivveess,,  aass  wweellll  aass  hhooww  tthhee  tthheeoorryy  ccaann  bbee  ppoossssiibbllyy  uusseedd  ttoo  aaddddrreessss  ppoowweerr  rreellaattiioonnss  iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  
eexxeeccuuttiioonn  ooff  ssuucchh  iinniittiiaattiivveess..    

YYoouu  hhaavvee  bbeeeenn  sseelleecctteedd  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  bbeeccaauussee  ooff  yyoouurr  pprrooffeessssiioonnaall  eexxppeerrttiissee  iinn,,  
eennggaaggeemmeenntt  wwiitthh,,  aanndd  oorr  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivveess  oorr  wwiitthh  iissssuueess  
ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  ppllaannnniinngg  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssuucchh  pprroojjeeccttss..  

WWhhaatt  WWiillll  II  BBee  AAsskkeedd  TToo  DDoo??  
aa))  DDiissccuussss  wwiitthh  tthhee  rreesseeaarrcchheerr,,  iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  wwiitthh  ootthheerrss,,  iinn  aann  aauuddiioo--rreeccoorrddeedd  iinntteerrvviieeww,,  iissssuueess  

aarroouunndd  hhooww  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivveess  yyoouu  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  aarree  ppllaannnneedd  aanndd  
mmaannaaggeedd;;  aanndd  aallssoo  iissssuueess  aarroouunndd  ppoowweerr  rreellaattiioonnss  tthhaatt  cchhaarraacctteerriissee  tthhee  iinniittiiaattiivvee  aanndd  hhooww  tthheeyy  
aarree  mmaannaaggeedd..  

bb))  IInntteerrvviieewwss  wwiillll  llaasstt  aabboouutt  hhaallff  aann  hhoouurr,,  aatt  aa  ccoonnvveenniieenntt  llooccaattiioonn  iinn  yyoouurr  
oorrggaanniissaattiioonn//ccoommmmuunniittyy..    
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cc))  YYoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  vvoolluunnttaarryy..  YYoouu  aarree  aatt  lliibbeerrttyy  nnoott  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  aarree  ffrreeee  
nnoott  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  cceerrttaaiinn  qquueessttiioonnss..  YYoouu  mmaayy  wwiitthhddrraaww  ffrroomm  tthhee  ssttuuddyy  aatt  aannyyttiimmee  dduurriinngg  tthhee  
ffooccuuss  ggrroouupp  ddiissccuussssiioonn..    

  
TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

WWhhaatt  TTyyppee  ooff  PPeerrssoonnaall  IInnffoorrmmaattiioonn  WWiillll  BBee  CCoolllleecctteedd??  
WWhhiillee  II  wwiillll  ccoolllleecctt  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  yyoouurr  ggeennddeerr,,  aaggee,,  lleevveell  ooff  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  pprrooffeessssiioonn,,  ssuucchh  ddaattaa  
wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  iinn  aaggggrreeggaattee  ffoorrmm  iinn  aallll  ppuubblliiccaattiioonnss  ttoo  eennssuurree  yyoouurr  aannoonnyymmiittyy..  YYoouu  wwiillll  cchhoooossee  oorr  
bbee  aassssiiggnneedd  aa  ppsseeuuddoonnyymm  pprriioorr  ttoo  tthhee  iinntteerrvviieeww,,  aanndd  tthhiiss  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  yyoouu  dduurriinngg  tthhee  
iinntteerrvviieeww,,  iinn  ddaattaa  aannaallyyssiiss,,  aanndd  iinn  ppuubblliiccaattiioonnss..  AAnnyy  iinnffoorrmmaattiioonn  yyoouu  pprroovviiddee  mmaayy  bbee  qquuootteedd  iinn  
ppuubblliiccaattiioonnss,,  aass  lloonngg  aass  ssuucchh  aa  qquuoottaattiioonn  ddooeess  nnoott  ccoommpprroommiissee  yyoouurr  aannoonnyymmiittyy..  
  
HHeerree  aarree  ssoommee  ooppttiioonnss  ffoorr  yyoouu  ttoo  ccoonnssiiddeerr  iiff  yyoouu  ddeecciiddee  ttoo  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  aass  aa  rreessppoonnddeenntt..  
PPlleeaassee  ppuutt  aa  cchheecckk  mmaarrkk  aaggaaiinnsstt  tthhee  aapppprroopprriiaattee  rreessppoonnssee..  

YYoouu  mmaayy  aassssiiggnn  mmee  aa  ppsseeuuddoonnyymm    YYeess::  ______  NNoo::  ______  
II  pprreeffeerr  ttoo  cchhoooossee  aa  ppsseeuuddoonnyymm  ffoorr  mmyysseellff::      YYeess::  ______  NNoo::  ______  

TThhee  ppsseeuuddoonnyymm  II  cchhoooossee  ffoorr  mmyysseellff  iiss::      ______________________________________________________________________  

  
AArree  TThheerree  RRiisskkss  oorr  BBeenneeffiittss  iiff  II  PPaarrttiicciippaattee??  
PPaarrttiicciippaattiioonn  mmaayy  nnoott  yyiieelldd  aannyy  ddiirreecctt,,  ppeerrssoonnaall  bbeenneeffiitt  ttoo  yyoouu..  HHoowweevveerr,,  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  yyoouu  sshhaarree  
wwiillll  hheellpp  ttoo  ffaacciilliittaattee  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  iissssuueess  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  rreesseeaarrcchh,,  aanndd  hheellpp  ddeessiiggnn  mmoorree  
hhoolliissttiicc  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ssttrraatteeggiieess  iinn  ffuuttuurree..  
  
WWhhaatt  HHaappppeennss  ttoo  tthhee  IInnffoorrmmaattiioonn  II  PPrroovviiddee??  
YYoouu  aarree  aatt  lliibbeerrttyy  nnoott  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  aarree  ffrreeee  nnoott  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  cceerrttaaiinn  qquueessttiioonnss..  YYoouu  mmaayy  
wwiitthhddrraaww  ffrroomm  tthhee  ssttuuddyy  aatt  aannyyttiimmee  dduurriinngg  tthhee  iinntteerrvviieeww..  HHoowweevveerr,,  oonnccee  tthhee  iinntteerrvviieeww  iiss  ccoommpplleetteedd,,  
yyoouu  ccaannnnoott  aasskk  tthhaatt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aallrreeaaddyy  pprroovviiddeedd  bbee  eexxppuunnggeedd  ffrroomm  tthhee  ssttuuddyy..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  
yyoouu  wwiitthhddrraaww  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  iinntteerrvviieeww,,  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  yyoouu  pprroovviiddee  pprriioorr  ttoo  wwiitthhddrraawwaall  wwiillll  
bbee  uusseedd  bbyy  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  ttoo  aaccccoommpplliisshh  tthhee  rreesseeaarrcchh  oobbjjeeccttiivveess..      
  
RRaaww  ddaattaa  tthhaatt  yyoouu  pprroovviiddee  wwiillll  bbee  ssttoorreedd  iinn  aa  sseeccuurree  ccaabbiinneett  ((uunnddeerr  lloocckk  aanndd  kkeeyy))  iinn  tthhee  iinnvveessttiiggaattoorr’’ss  
ooffffiiccee..  TThheeyy  wwiillll  oonnllyy  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  aanndd  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr..    II  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  pprreeddeetteerrmmiinneedd  
mmaaxxiimmuumm  ttiimmee  ffrraammee  ffoorr  ddiissppoossiinngg  ooff  ddaattaa  bbeeccaauussee  iitt  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ffoorr  rreellaatteedd  rreesseeaarrcchh  iinn  tthhee  ffuuttuurree  
aanndd  ccoouulldd  ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  aa  lloonnggiittuuddiinnaall  ssttuuddyy..  II  wwiillll,,  hhoowweevveerr,,  kkeeeepp  tthhee  ddaattaa  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ffiivvee  
yyeeaarrss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  oouurr  ffaaccuullttyy  ppoolliiccyy..  
  
SSiiggnnaattuurreess  ((wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt))  
YYoouurr  ssiiggnnaattuurree  oonn  tthhiiss  ffoorrmm  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  yyoouu  uunnddeerrssttaanndd  ttoo  yyoouurr  ssaattiissffaaccttiioonn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  
pprroovviiddeedd  ttoo  yyoouu  aabboouutt  yyoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt,,  aanndd  aaggrreeee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aass  aa  rreesseeaarrcchh  
ssuubbjjeecctt..  IInn  nnoo  wwaayy  ddooeess  tthhiiss  wwaaiivvee  yyoouurr  lleeggaall  rriigghhttss  nnoorr  rreelleeaassee  tthhee  iinnvveessttiiggaattoorr,,  ssppoonnssoorrss,,  oorr  iinnvvoollvveedd  
iinnssttiittuuttiioonnss  ffrroomm  tthheeiirr  lleeggaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..    YYoouu  aarree  ffrreeee  ttoo  wwiitthhddrraaww  ffrroomm  tthhiiss  
rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt  aatt  aannyy  ttiimmee..  YYoouu  sshhoouulldd  ffeeeell  ffrreeee  ttoo  aasskk  ffoorr  ccllaarriiffiiccaattiioonn  oorr  nneeww  iinnffoorrmmaattiioonn  
tthhrroouugghhoouutt  yyoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn..    
  
PPaarrttiicciippaanntt’’ss  NNaammee::    ((pplleeaassee  pprriinntt))  __________________________________________________________________________________________________________  
  
PPaarrttiicciippaanntt’’ss  SSiiggnnaattuurree  ________________________________________________________________________________      DDaattee::  
________________________________  
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AAppppeennddiixx  CC::  IInntteerrvviieeww  GGuuiiddee  

MMrr..  MMuussaarraa  LLuubboommbboo  
RReesseeaarrcchh  SSttuuddeenntt    

CCeennttrree  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn  MMeeddiiaa  &&  SSoocciieettyy  
MMeemmoorriiaall  TToowweerr  BBuuiillddiinngg  
HHoowwaarrdd  CCoolllleeggee  CCaammppuuss  

MMaazziissii  KKuunneennee  RRdd  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall  

DDuurrbbaann      44004411  
SSoouutthh  AAffrriiccaa  

CCeellll::  007788  88  663355  551144  
EE--mmaaiill::  mmuussaalluubboommbboo@@yyaahhoooo..ccoomm  

  
TThhee  oovveerraallll  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  ssttuuddyy  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  yyoouurr  oorrggaanniissaattiioonn’’ss  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  pprroocceessss  
ffoorr  tthhee  pprrooggrraammmmeess  tthhaatt  yyoouu  ddoo..  II  wwaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff,,  iiff  eevveerr  tthheerree  iiss  aannyy,,  iinntteerraaccttiioonn  
wwiitthh  aallll  tthhee  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  tthhee  iimmppaacctt  tthheeyy  hhaavvee  oonn  tthhee  pprrooggrraammmmee..  II  iinntteennddeedd  tthhiiss  ttoo  bbee  aann  
iinntteerrvviieeww  ‘‘ddiissccuussssiioonn’’  iinn  oorrddeerr  ttoo  ggeett  aass  mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ppoossssiibbllee  ffrroomm  yyoouu..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  
ddiissccuussssiioonn  cceennttrreess  aanndd  rreevvoollvveess  aarroouunndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  fflluuiidd  gguuiiddiinngg  qquueessttiioonnss..    
  
NNoottee::  IIff  ggiivveenn  tthhiiss  gguuiiddee  aass  aa  ‘‘qquueessttiioonnnnaaiirree’’  pplleeaassee  ccoonnvveerrssee  wwiitthh  iitt  aass  iiff  yyoouu  aarree  eennggaaggeedd  iinn  aa  

nnaattuurraall  ccoonnvveerrssaattiioonn..  GGiivvee  ddeettaaiilleedd  eexxppllaannaattiioonnss,,  nnoott  oonnllyy  rreessttrriicctteedd  ttoo  tthhee  lliisstteedd  qquueessttiioonnss  bbuutt  
ttoo  wwhhaatteevveerr  yyoouu  ffeeeell  mmiigghhtt  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  uunnddeerr  ddiissccuussssiioonn..    

  
QQuueessttiioonnss::  

((aa))  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  yyoouurr  oorrggaanniizzaattiioonn  uusseess  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh,,  ccaann  yyoouu  hhiigghhlliigghhtt  

oonn  yyoouurr  oorrggaanniizzaattiioonn’’ss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccoonncceepptt..  

((bb))  WWhhaatt  tthheeoorriieess  ggoovveerrnn  yyoouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceepptt??  

((cc))    HHooww  ddoo  yyoouu  aappppllyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((iiff  yyoouu  ddoo))  iinn  tthhee  sscchhoooollss  pprrooggrraammmmee??      

((dd))  WWhhoo  aarree  yyoouurr  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee??    

aa..  WWhhaatt  aarree  tthheeiirr  iinntteerreessttss??    

bb..  DDooeess  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreesstt  aaffffeecctt  tthhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  

pprrooggrraammmmee??  

cc..  HHooww  ddoo  yyoouu  rreeccoonncciillee  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreesstt??  

((ee))  AArree  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss  eeqquuaall  iinn  tteerrmmss  ooff  iinnfflluueenncciinngg  ((iiff  tthheeyy  ddoo))  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  

pprrooggrraammmmee??    

aa..  HHooww  ddoo  yyoouu  bbaallaannccee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ppoowweerr  aanndd  iinntteerreessttss  aammoonngg  tthheemm??  

((ff))  HHooww  ddoo  yyoouu,,  oorr  wwhhaatt  ssyysstteemmss  ddoo  yyoouu  uussee  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss??  

aa..  HHooww  ddoo  yyoouu  iinntteeggrraattee  tthheemm  iinn  tthhee  pprroojjeecctt??  

bb..    HHooww  ddoo  tthheeyy  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  aatt  wwhhaatt  ssttaaggee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee??  

((gg))  WWhhoo  aarree  ((iiff  tthheerree  aarree  aannyy))  tthhee  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  aarree  nnoott  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  

pprrooggrraammmmee??  

aa..  WWhhaatt  eeffffeecctt  ddooeess  tthheeiirr  eexxcclluussiioonn  hhaavvee  oonn  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  

oobbjjeeccttiivveess??    
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AAppppeennddiixx  DD::  IInntteerrvviieeww  wwiitthh  tthhee  OOVVSSAA  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  

DDrr..  JJoossiiaannnnee  RRoommaa--RReeaarrddoonn,,  OOccttoobbeerr  1199,,  22001100,,  eemmaaiill..  

FFRROOMM::  

  JJoossiiaannnnee  RRoommaa--RReeaarrddoonn    

TTOO::  

  ''MMuussaarraa  LLuubboommbboo''    

TTuueessddaayy,,  OOccttoobbeerr  1199,,  22001100  88::3388  PPMM  

DDeeaarr  MMuussaarraa....hheerree  iiss  mmyy  rreessppoonnssee..  

((WWhhyy))  IIss  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnvvoollvvee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  sscchhoooollss  pprrooggrraammmmee??    

IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iinnvvoollvvee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  bbeeccaauussee  aallll  hhaavvee  
ddiiffffeerreenntt  vviieewwss  aanndd  ppeerrssppeeccttiivveess  oonn  tthhee  wwoorrkk  yyoouu  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  aacchhiieevvee..  AAlltthhoouugghh  nnoott  aallwwaayyss  ffeeaassiibbllee  
ttoo  iinncclluuddee  tthheemm,,  oonnee  mmuusstt  ttrryy  aass  mmuucchh  aass  ppoossssiibbllee  ttoo  iinnvviittee  tthheemm  aanndd  kkeeeepp  tthheemm  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  yyoouurr  
wwoorrkk..  AAtt  OOVVSSAA,,  wwee  ttrryy  ttoo  iinnvvoollvveedd  aallll  oouurr  ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  ssoommee  ppooiinntt  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  aanndd  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd  wwee  ffeeeell  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  mmoorree,,  ssoo  tthhaatt  tthheeiirr  ddiiffffeerreenntt  
vviieewwss  aanndd  ppeerrssppeeccttiivveess  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  oouurr  wwoorrkk..  AAllssoo,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnvvoollvvee  tthheemm,,  bbeeccaauussee  iitt  
ggiivveess  uuss  mmoorree  ccrreeddiibbiilliittyy  aanndd  ttrraannssppaarreennccyy  wwhheenn  wwee  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  oouurr  wwoorrkk..  

  

FFrroomm::  MMuussaarraa  LLuubboommbboo  [[mmaaiillttoo::mmuussaalluubboommbboo@@yyaahhoooo..ccoomm]]  

SSeenntt::  1199  OOccttoobbeerr  22001100  1100::1100  AAMM  

TToo::  ''JJoossiiaannnnee  RRoommaa--RReeaarrddoonn''  

SSuubbjjeecctt::  IInntteerrvviieeww  

LLoonngg  ttiimmee!!  MMaayy  II  tthhaannkk  yyoouurr  ssttaaffff  ffoorr  tthheeiirr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  ttiimmeeoouuss  rreessppoonnssee  ttoo  mmyy  qquueessttiioonnss..  TThheerree  
iiss,,  hhoowweevveerr,,  oonnee  aassppeecctt  wwhhiicchh  II  ffeeeell  II  ddiidd  nnoott  aaddddrreessss  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall  sscchheedduullee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  
iimmppoorrttaannccee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee..  LLeett  mmee  ppuutt  iitt  tthhiiss  wwaayy;;  
  
((WWhhyy))  IIss  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnvvoollvvee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  sscchhoooollss  pprrooggrraammmmee??    
II  tthhiinnkk  yyoouu  ccaann  aannsswweerr  tthhiiss  oonnee  aass  wweellll..  II  ddoonn’’tt  tthhiinnkk  iitt  ccaann  ccoommpprroommiissee  yyoouurr  ssuuppeerrvviissoorryy  rroollee  iinn  tthhee  
pprroojjeecctt..    
  
II  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  hheeaarriinngg  ffrroomm  yyoouu..  II  aamm  ssttiillll  wwaaiittiinngg  ttoo  hheeaarr  ffrroomm  BBrreennddaa  aanndd  BBrroonnyywwiinn..  
  
EExxppeecctt  tthhrreeee  ddrraafftt  cchhaapptteerrss  tthhiiss  wweeeekk..  
MMaannyy  tthhaannkkss    

MMuussaarraa  LLuubboommbboo    
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AAppppeennddiixx  EE::  IInntteerrvviieeww  wwiitthh  tthhee  OOVVSSAA  SSPP  MMaannaaggeerr  

MMss  NNttoonnttoo  VVeezzii,,  OOccttoobbeerr  2200,,  22001100,,  eemmaaiill..  
  
FFRROOMM::  

  NNttoonnttoo  VVeezzii    

TTOO::  
  ''MMuussaarraa  LLuubboommbboo''    

WWeeddnneessddaayy,,  OOccttoobbeerr  2200,,  22001100  22::5599  PPMM  

HHii  MMuussaarraa  

TToo  aannsswweerr  yyoouurr  qquueessttiioonn,,  IIss  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnvvoollvvee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee??  IIff  ssoo,,  
WWhhyy??  EExxppllaaiinn  ggiivviinngg  ddeettaaiillss..  

MMyy  hhoonneesstt  aannsswweerr  iiss  YYeess,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  aallmmoosstt  eevveerryy  pprroocceessss  eessppeecciiaallllyy  
tthhee  ppllaannnniinngg  ssttaaggee  ssoo  tthhaatt  wwee  ggeett  eevveerryyoonnee’’ss  vviieewwss  aanndd  cchheecckk  wwhheetthheerr  wwee  aarree  oonn  lliinnee  aanndd  eevveenn  aafftteerr  
wwaarrddss,,  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss,,  wwee  nneeeedd  ttoo  iinnvvoollvvee  tthheemm  ttoo  sseeee  wwhheetthheerr  wwee  aacchhiieevveedd  oouurr  ggooaallss  
ttooggeetthheerr..  TThheessee  ddaayyss  wwiitthh  ssoo  mmaannyy  pprrooggrraammmmeess  ttaakkiinngg  ppllaaccee,,  iitt  iiss  ppaarraammoouunntt  ttoo  hhaavvee  aann  iinntteeggrraatteedd  
aapppprrooaacchh  ttoo  aavvooiidd  rree--iinnvveennttiinngg  wwhheeeellss  aanndd  ccoonnffuussiioonn..  IIddeeaalliissttiiccaallllyy  wwee  aarree  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  iinncclluuddiinngg  
tthheemm,,  bbuutt  rreeaalliissttiiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg  iitt  ddooeess  nnoott  hhaappppeenn  aass  eevveerryyoonnee  iiss  bbuussyy  wwiitthh  tthheeiirr  oowwnn  jjoobbss  aanndd  ootthheerr  
ccoommmmiittmmeenntt..    

FFoorr  iinnssttaannccee  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  aaccttiivvee  eevveenn  iinn  mmeennttoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  wwhheetthheerr  
aarree  wwee  ssttiillll  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthheeiirr  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  aacchhiieevviinngg  tthhee  pprroojjeecctteedd  ggooaallss..    

  

FFrroomm::  MMuussaarraa  LLuubboommbboo  [[mmaaiillttoo::mmuussaalluubboommbboo@@yyaahhoooo..ccoomm]]  

SSeenntt::  1199  OOccttoobbeerr  22001100  0099::5544  AAMM      

TToo::  nnttoonnttoo@@oonneevvooiiccee..oorrgg..zzaa;;  NNoonnttoobbeekkoo  NNoonnoo  

SSuubbjjeecctt::  IInntteerrvviieeww  

TThhaannkk  yyoouu  aallll  oonnccee  aaggaaiinn  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  mmyy  ssttuuddyy..  MMaayy  II  jjuusstt  ffoollllooww  uupp  oonn  oonnee  aassppeecctt  wwhhiicchh  II  
ffeeeell  II  ddiidd  nnoott  aaddddrreessss  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall  sscchheedduullee..  JJuusstt  aa  qquuiicckk  oonnee..  LLeett  mmee  ppuutt  iitt  tthhiiss  wwaayy;;    

IIss  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnvvoollvvee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee,,  IIff  ssoo,,  WWhhyy??  EExxppllaaiinn  ggiivviinngg  
ddeettaaiillss..  

MMaannyy  tthhaannkkss    

MMuussaarraa  LLuubboommbboo  
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MMrr..  MMuussaarraa  LLuubboommbboo  
RReesseeaarrcchh  SSttuuddeenntt    

CCeennttrree  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn  MMeeddiiaa  &&  SSoocciieettyy  
MMeemmoorriiaall  TToowweerr  BBuuiillddiinngg  
HHoowwaarrdd  CCoolllleeggee  CCaammppuuss  

MMaazziissii  KKuunneennee  RRdd  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall  

DDuurrbbaann      44004411  
SSoouutthh  AAffrriiccaa  

CCeellll::  007788  88  663355  551144  
EE--mmaaiill::  mmuussaalluubboommbboo@@yyaahhoooo..ccoomm  

  
  
IINNTTEERRVVIIEEWW  GGUUIIDDEE  
TThhee  oovveerraallll  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  ssttuuddyy  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  OOnneeVVooiiccee  SSoouutthh  AAffrriiccaa’’ss  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  
pprroocceessss  ffoorr  tthhee  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee  ((SSPP))..  II  wwaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  ((aass  tthhee  SSPP))  yyoouurr  
iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  aallll  tthhee  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  tthhee  iimmppaacctt  tthheeyy  hhaavvee  oonn  tthhee  pprrooggrraammmmee..  II  iinntteennddeedd  tthhiiss  
ttoo  bbee  aann  iinntteerrvviieeww  ‘‘ddiissccuussssiioonn’’  iinn  oorrddeerr  ttoo  ggeett  aass  mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ppoossssiibbllee  ffrroomm  yyoouu..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  
ddiissccuussssiioonn  cceennttrreess  aanndd  rreevvoollvveess  aarroouunndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  fflluuiidd  gguuiiddiinngg  qquueessttiioonnss..    
  
NNoottee::  IIff  ggiivveenn  tthhiiss  gguuiiddee  aass  aa  ‘‘qquueessttiioonnnnaaiirree’’  pplleeaassee  ccoonnvveerrssee  wwiitthh  iitt  aass  iiff  yyoouu  aarree  eennggaaggeedd  iinn  aa  

nnaattuurraall  ccoonnvveerrssaattiioonn..  GGiivvee  ddeettaaiilleedd  eexxppllaannaattiioonnss,,  nnoott  oonnllyy  rreessttrriicctteedd  ttoo  tthhee  lliisstteedd  qquueessttiioonnss  bbuutt  
ttoo  wwhhaatteevveerr  yyoouu  ffeeeell  mmiigghhtt  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  uunnddeerr  ddiissccuussssiioonn..    

  
  
QQuueessttiioonnss  ffoorr  SSttaaffff  iinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn::  

II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  yyoouurr  oorrggaanniizzaattiioonn  uusseess  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh,,  ccaann  yyoouu  hhiigghhlliigghhtt  oonn  yyoouurr  

oorrggaanniizzaattiioonn’’ss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccoonncceepptt..  

RReessppoonnssee::  MMyy  oorrggaanniissaattiioonn’’ss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  iiss  tthhaatt  wwee  ddoo  nnoott  lleeccttuurree  oouurr  

aauuddiieennccee  ((lleeaarrnneerrss))  bbuutt  ccrreeaattee  aann  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  iiss  iinncclluussiivvee  ffoorr  tthheemm  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinnvvoollvveedd  

iinn  aann  aaccttiivvee  wwaayy..    TThhiiss  aapppprrooaacchh  ffoorr  uuss  mmeeaannss  ““lleeaarrnneerr--cceenntteerreedd””,,  wwee  aarree  iinncclluussiivvee  ii..ee..  lleeaarrnneerr  

aanndd  FFaacciilliittaattoorr  aanndd  ootthheerr  lleeaarrnneerrss  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  pprroocceessss  aanndd  tthheeyy  aarree  wweellccoommee  ttoo  vvooiiccee  

tthheeiirr  ooppiinniioonnss  aanndd  ssuuggggeessttiioonnss  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  ‘‘jjuuddggeedd’’..    

WWhhaatt  tthheeoorriieess  ggoovveerrnn  yyoouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceepptt??  

RReessppoonnssee::  SSkkiillllss,,  KKnnoowwlleeddggee,,  AAttttiittuuddee  eeqquuaallss  CChhaannggee  

HHooww  ddoo  yyoouu  aappppllyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((iiff  yyoouu  ddoo))  iinn  tthhee  sscchhoooollss  pprrooggrraammmmee??    

RReessppoonnssee::  PPaarrttiicciippaattiioonn  iiss  aapppplliieedd  oonn  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss..  WWee  iinnvvoollvveedd  oouurr  lleeaarrnneerrss  iinn  oouurr  

mmaatteerriiaallss  ((ccuurrrriiccuulluumm))  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ootthheerr  pprroommoottiinngg  mmaatteerriiaallss..  WWee  tteesstt  tthheessee  mmaatteerriiaallss  

bbeeffoorree  pprriinntt  wwiitthh  tthheemm..  WWee  aallssoo  iinnvvoollvveedd  tthheemm  dduurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee  

iinn  tthhee  ccllaassss  wwhheerreebbyy  aa  ttrraaiinneedd  FFaacciilliittaattoorr  uusseess  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree  iinnvvoollvviinngg  aanndd  aaccttiivvee  ffoorr  tthheemm  

ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  kknnoowwlleeddggee  aanndd  aattttiittuuddeess..  AAccttiivviittiieess  iinncclluuddee  iiccee  bbrreeaakkeerrss,,  

ggaammeess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  wwoorrkksshhoopp,,  ddeebbaatteess,,  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  bbrraaiinnssttoorrmmiinngg,,  ffooccuuss  ggrroouuppss,,  rroollee  

ppllaayyss  aanndd  ddrraammaa..    

WWhhoo  aarree  yyoouurr  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee??  ––    

  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  
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  TThhee  sscchhoooollss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  ((pprriinncciippaallss,,  tteeaacchheerrss,,  SSGGBBss))  

  LLeeaarrnneerrss  

  OOtthheerr  NNGGOOss  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  ssaammee  sscchhoooollss  

  OOtthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  

  CCoonnssuullttaannttss  ddeevveellooppiinngg  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  

WWhhaatt  aarree  tthheeiirr  iinntteerreessttss??  ––    

TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss  iinntteerreesstt  iiss  ttoo  sseeee  OOnneeVVooiiccee  cchhaannggiinngg  lliivveess  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  tthheeiirr  

ccoommmmuunniittiieess  aanndd  aallssoo  aaddddiinngg  vvaalluuee  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  

ssuubbjjeecctt  ccaalllleedd  LLiiffee  OOrriieennttaattiioonn..  TThhee  sscchhoooollss  iinntteerreesstt  iiss  ttoo  hhaavvee  yyoouunngg  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  

eeqquuiippppeedd  wwiitthh  sskkiillllss  aanndd  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  wwiillll  iinnssppiirree  tthheeiirr  bbeehhaavviioorr  cchhaannggee..  LLeeaarrnneerrss  hhaavvee  tthhee  

pprriimmaarryy  iinntteerreesstt  aass  tthheeyy  aarree  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvveedd,,  tthheeiirrss  iiss  ttoo  lleeaarrnn  aabboouutt  ssoocciiaall  iissssuueess,,  bbee  

iinnffoorrmmeedd,,  bbee  eeqquuiippppeedd  aanndd  bbee  ggiivveenn  aa  cchhaannccee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  wwhhaatt  tthheeyy  hhaavvee  lleeaarrnneedd..  OOtthheerr  

NNGGOOss  aanndd  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  tthheeiirr  iinntteerreesstt  iiss  ttoo  sseeee  aann  HHIIVV  ffrreeee  ggeenneerraattiioonn  aanndd  ttoo  

sseeee  yyoouunngg  ppeeooppllee  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  aanndd  bbee  aabbllee  ttoo  cchhaannggee  tthheeiirr  lliivveess  aanndd  ootthheerr  ppeeoopplleess..    

DDooeess  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreesstt  aaffffeecctt  tthhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee??    

NNoo,,  iinnsstteeaadd  iitt  ccrreeaatteess  aa  mmoommeennttuumm  aanndd  ppaassssiioonn  ttoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ssaammee  ggooaall  

HHooww  ddoo  yyoouu  rreeccoonncciillee  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreesstt  

WWee  hhaavvee  hhaarrddllyy  hhaadd  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt,,  bbuutt  wwhhaatteevveerr  cchhaalllleennggeess  wwee  hhaavvee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

pprrooggrraammmmee  iiss  aaddddrreesssseedd  iinn  oouurr  SSttaakkeehhoollddeerrss  mmeeeettiinnggss  wwhheerree  wwee  ddiissccuussss  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  

pprrooggrraammmmee  aanndd  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  SShhoouulldd  wwee  eennccoouunntteerr  ssuucchh  aalloonngg  tthhee  wwaayy,,  wwee  aallwwaayyss  

mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ggoooodd  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  oouurr  sscchhoooollss  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  kkeeeepp  tthheemm  iinnffoorrmmeedd  

vviiaa  mmiinnii  mmeeeettiinnggss,,  tteelleepphhoonnee  ccaallllss,,  eemmaaiillss  aanndd  nneewwsslleetttteerr..    

AArree  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss  eeqquuaall  iinn  tteerrmmss  ooff  iinnfflluueenncciinngg  ((iiff  tthheeyy  ddoo))  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee??    

  

HHooww  ddoo  yyoouu  bbaallaannccee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ppoowweerr  aanndd  iinntteerreessttss  aammoonngg  tthheemm??  

AAss  II  iinnddiiccaattee  aabboovvee  tthhaatt  wwee  uussee  SSttaakkeehhoollddeerrss  MMeeeettiinnggss  aass  oouurr  ffoorruumm  oorr  ppllaattffoorrmm  ttoo  aaddddrreessss  

ssuucchh  aanndd  ddeeffiinnee  SSttaakkeehhoollddeerrss  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  hhaavvee  aann  oonnggooiinngg  mmoonniittoorriinngg  aanndd  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoo  tthhaatt  eevveerryyoonnee  iiss  mmeett  aatt  tthheeiirr  lleevveell  

HHooww  ddoo  yyoouu,,  oorr  wwhhaatt  ssyysstteemmss  ddoo  yyoouu  uussee  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss??    

WWee  aapppprrooaacchh  oouurr  sscchhoooollss  aanndd  rreeqquueesstt  tthheemm  ttoo  ggiivvee  uuss  aa  lliisstt  ooff  tthheeiirr  ddiissttrriicctt  ccoonnttaacctt  ppeeooppllee  iinn  

tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt,,  SSGGBBss  aanndd  wwee  ddiirreeccttllyy  ccoonnttaacctt  ootthheerr  NNGGOOss  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss..    

HHooww  ddoo  yyoouu  iinntteeggrraattee  tthheemm  iinn  tthhee  pprroojjeecctt??    

EEaacchh  ppeerrssoonn  iiss  rreeqquueesstteedd  vviiaa  SSttaakkeehhoollddeerrss  mmeeeettiinngg  oorr  eemmaaiill  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  tthheeiirr  sseeccttiioonn  aanndd  

ddiissccuussss  iitt  aanndd  mmaakkee  aa  ddeecciissiioonn..  TThheeyy  aarree  aallssoo  ggiivveenn  qquuaarrtteerrllyy  rreeppoorrttss..  TThheeyy  aarree  iinnvviitteedd  dduurriinngg  

ssppeecciiaall  eevveennttss  bbyy  lleeaarrnneerrss..    

HHooww  ddoo  tthheeyy  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  aatt  wwhhaatt  ssttaaggee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee??  ––  
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TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  iinniittiiaall  ssttaaggee  wwhheerree  wwee  iiddeennttiiffyy  sscchhoooollss  tthhrroouugghh  tthheemm;;  

tthheeyy  ssiiggnn  aa  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ffoorr  uuss  ttoo  ccoonnttiinnuuee  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhoossee  ppaarrttiiccuullaarr  sscchhoooollss..  

TThheeyy  aallssoo  aassssiisstt  tthhrroouugghh  ssuubbjjeecctt  aaddvviissoorrss  iinn  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  ggiivviinngg  uuss  tthheeiirr  

oouuttccoommeess  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  yyeeaarr..  TThheeyy  ppaarrttaakkee  iinn  SSttaakkeehhoollddeerrss  mmeeeettiinnggss..  PPrriinncciippaallss  aanndd  TTeeaacchheerrss  

aallssoo  ssiiggnn  aa  sscchhooooll  bbaasseedd  MMOOUU  aanndd  aallllooww  ttiimmee  ffoorr  tthhee  pprrooggrraammmmee  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..  TThheeyy  aallssoo  

llooookk  aafftteerr  oouurr  FFaacciilliittaattoorrss  wwhheenn  tthheeyy  ccoommee  ttoo  tthheeiirr  sscchhoooollss  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthheeyy  hhaavvee  aa  ccllaassss,,  lleeaarrnneerrss  

aarree  rreeaaddyy  aanndd  ssiiggnn  oouurr  ddooccuummeennttss  aanndd  ssttaammpp  tthheemm..  LLeeaarrnneerrss  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  tteessttiinngg  ooff  tthhee  

ccuurrrriiccuulluumm..  OOnnllyy  iinn  22001100  wwee  eessttaabblliisshheedd  aa  bbooaarrdd  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  tthhee  EEaasstteerrnn  CCaappee  aass  aa  ppiilloott  

((YYoouutthh  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd))  wwhhoo  wwiillll  bbee  iinnffoorrmmiinngg  uuss  aabboouutt  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm,,  ggaammeess  aanndd  

aaccttiivviittiieess  tthheeyy  tthhiinnkk  aarree  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  lleeaarrnneerrss..  OOtthheerr  NNGGOOss  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  aassssiisstt  

iinn  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aanndd  ffoorr  rreeffeerrrraallss..    

WWhhoo  aarree  ((iiff  tthheerree  aarree  aannyy))  tthhee  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  aarree  nnoott  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee??  

PPaarreennttss//CCaarreeggiivveerrss  aatt  ccoommmmuunniittyy  lleevveell..   

WWhhaatt  eeffffeecctt  ddooeess  tthheeiirr  eexxcclluussiioonn  hhaavvee  oonn  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  oobbjjeeccttiivveess??    

IItt  aaffffeeccttss  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  aanndd  oonnggooiinngg  ssuuppppoorrtt  ffoorr  lleeaarrnneerrss  eessppeecciiaallllyy  wwhhoo  ccoommee  iinnffoorrmmeedd  ffrroomm  

sscchhooooll  aanndd  ffaaiill  ttoo  aappppllyy  wwhhaatt  tthheeyy  hhaavvee  lleeaarrnneedd  aatt  hhoommee  bbeeccaauussee  tthheeyy  ppaarreennttss//ccaarreeggiivveerrss  ddoonn’’tt  

kknnooww  wwhhaatt  tthheeyy  aarree  ttaallkkiinngg  aabboouutt  oorr  tthheeyy  ddoonn’’tt  aaggrreeee  wwiitthh  wwhhaatt  tthheeyy  aarree  bbeeiinngg  ttaauugghhtt  iinn  tteerrmmss  

ooff  tthheeiirr  oowwnn  vvaalluueess..  
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AAppppeennddiixx  FF::  IInntteerrvviieeww  wwiitthh  tthhee  OOVVSSAA  SSPP  OOffffiicceerr  

MMss  NNoonnttoobbeekkoo  MMbbaattaa,,  OOccttoobbeerr  1188,,  22001100,,  eemmaaiill..  
  
FFRROOMM::  

  NNoonnttoobbeekkoo  MMbbaatthhaa    

TTOO::  
  ''MMuussaarraa  LLuubboommbboo''    

MMoonnddaayy,,  OOccttoobbeerr  1188,,  22001100  1100::0099  AAMM  

DDeeaarr  MMuussaarraa  

II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aappoollooggiissee  ffoorr  tthhiiss  aarrrriivviinngg  llaattee,,  llaasstt  wweeeekk  wwaass  ttoooo  ppaacckkeedd  wwiitthh  ttrryyiinngg  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  
tthhee  ootthheerr  22  ssttuuddeennttss  aass  wweellll..  

II  aamm  nnoott  ssuurree  wwiitthh  tthhee  CCoonnsseenntt  FFoorrmm  bbeeccaauussee  iitt  rreeqquuiirreess  hhaanndd  wwrriittiinngg  II  aassssuummee  yyoouu  wwiillll  ccoommee  ttoo  tthhee  
ooffffiiccee  ttoo  ccoolllleecctt  tthheemm..  

TThhaannkkss  

NNoonnttoobbeekkoo    

  
FFrroomm::  MMuussaarraa  LLuubboommbboo  [[mmaaiillttoo::mmuussaalluubboommbboo@@yyaahhoooo..ccoomm]]    
SSeenntt::  1122  OOccttoobbeerr  22001100  0022::1177  PPMM  
TToo::  ''JJoossiiaannnnee  RRoommaa--RReeaarrddoonn'';;  nnttoonnttoo@@oonneevvooiiccee..oorrgg..zzaa;;  NNoonnttoobbeekkoo  NNoonnoo  
SSuubbjjeecctt::  IINNTTEERRVVIIEEWW  WWIITTHH  SSTTAAFF  MMEENNBBEERRSS  
TThhee  aabboovvee  rreeffeerreennccee..    

II  aamm  ssoorrrryy  ttoo  iinnffoorrmm  yyoouu  tthhaatt  II  hhaavvee  jjuusstt  bbeeeenn  iinnffoorrmmeedd  ooff  aannootthheerr  sseerriioouuss  ccoommmmiittmmeenntt  tthhaatt  II  mmuusstt  
aatttteenndd  ttoo  ttoommoorrrrooww..  IItt  ccooiinncciiddeess  wwiitthh  oouurr  sscchheedduulleedd  ddiissccuussssiioonn  oonn  mmyy  pprroojjeecctt..  II  wwoonnddeerr  iiff  wwee  ccaann  
ccoonnvveerrtt  oouurr  ppuurrppoorrtteedd  ddiissccuussssiioonn  ttoo  aann  eemmaaiill  iinntteerrvviieeww..    

PPlleeaassee  ffiinndd  aattttaacchheedd  tthhee  iinntteerrvviieeww  sscchheedduullee  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aann  iinnffoorrmmeedd  ccoonnsseenntt  ssiiggnnaattuurree  rreeqquueesstt..  II  
wwoouulldd  rreeaallllyy  aapppprreecciiaattee  iiff  yyoouu  ccaann  rreessppoonndd  bbeeffoorree  tthhee  1155tthh  ((tthhiiss  FFrriiddaayy))..    

MMaannyy  tthhaannkkss  

MMuussaarraa  LLuubboommbboo  
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MMrr..  MMuussaarraa  LLuubboommbboo  
RReesseeaarrcchh  SSttuuddeenntt    

CCeennttrree  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn  MMeeddiiaa  &&  SSoocciieettyy  
MMeemmoorriiaall  TToowweerr  BBuuiillddiinngg  
HHoowwaarrdd  CCoolllleeggee  CCaammppuuss  

MMaazziissii  KKuunneennee  RRdd  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall  

DDuurrbbaann      44004411  
SSoouutthh  AAffrriiccaa  

CCeellll::  007788  88  663355  551144  
EE--mmaaiill::  mmuussaalluubboommbboo@@yyaahhoooo..ccoomm  

  
  
IINNTTEERRVVIIEEWW  GGUUIIDDEE  
TThhee  oovveerraallll  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  ssttuuddyy  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  OOnneeVVooiiccee  SSoouutthh  AAffrriiccaa’’ss  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  
pprroocceessss  ffoorr  tthhee  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee  ((SSPP))..  II  wwaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  ((aass  tthhee  SSPP))  yyoouurr  
iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  aallll  tthhee  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  tthhee  iimmppaacctt  tthheeyy  hhaavvee  oonn  tthhee  pprrooggrraammmmee..  II  iinntteennddeedd  tthhiiss  
ttoo  bbee  aann  iinntteerrvviieeww  ‘‘ddiissccuussssiioonn’’  iinn  oorrddeerr  ttoo  ggeett  aass  mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ppoossssiibbllee  ffrroomm  yyoouu..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  
ddiissccuussssiioonn  cceennttrreess  aanndd  rreevvoollvveess  aarroouunndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  fflluuiidd  gguuiiddiinngg  qquueessttiioonnss..    
  
NNoottee::  IIff  ggiivveenn  tthhiiss  gguuiiddee  aass  aa  ‘‘qquueessttiioonnnnaaiirree’’  pplleeaassee  ccoonnvveerrssee  wwiitthh  iitt  aass  iiff  yyoouu  aarree  eennggaaggeedd  iinn  aa  

nnaattuurraall  ccoonnvveerrssaattiioonn..  GGiivvee  ddeettaaiilleedd  eexxppllaannaattiioonnss,,  nnoott  oonnllyy  rreessttrriicctteedd  ttoo  tthhee  lliisstteedd  qquueessttiioonnss  bbuutt  
ttoo  wwhhaatteevveerr  yyoouu  ffeeeell  mmiigghhtt  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  uunnddeerr  ddiissccuussssiioonn..    

  
  
QQuueessttiioonnss  ffoorr  SSttaaffff  iinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn::  

II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  yyoouurr  oorrggaanniizzaattiioonn  uusseess  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh,,  ccaann  yyoouu  hhiigghhlliigghhtt  oonn  yyoouurr  

oorrggaanniizzaattiioonn’’ss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccoonncceepptt..  

  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  bbeelliieevveess  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  yyoouunngg  ppeeooppllee  ttoo  ffeeeell  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee  

tthhrroouugghh  tthheeiirr  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  ddeessiiggnniinngg  tthhee  PPrrooggrraammmmee,,  tthhee  aaccttiivviittiieess  aanndd  tthheeiirr  gguuiiddaannccee  oonn  

wwhhaatt  tthheeyy  ccaann  rreellaattee  ttoo  aanndd  wwhhaatt  tthheeyy  ffiinndd  iinntteerreessttiinngg  iinn  tteerrmmss  ooff  ttrreennddss..  

  

WWhhaatt  tthheeoorriieess  ggoovveerrnn  yyoouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceepptt??  

  TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  ssaaffee  eennvviirroonnmmeenntt  wwhheerree  lleeaarrnneerrss  ccaann  sshhaarree  tthheeiirr  ffeeeelliinnggss,,  tthhoouugghhttss  aanndd  

ooppiinniioonnss  wwiitthhoouutt  aannyy  iinnttiimmiiddaattiioonn  oorr  tthhrreeaattss..  

  

HHooww  ddoo  yyoouu  aappppllyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((iiff  yyoouu  ddoo))  iinn  tthhee  sscchhoooollss  pprrooggrraammmmee??  

  WWee  aappppllyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  ffuunn  aapppprrooaacchh  wwee  bbrriinngg  wwiitthhiinn  tthhee  ggaammeess,,  aaccttiivviittiieess  aanndd  tthhee  

kkiinndd  ooff  pprroobbiinngg  ffrroomm  tthhee  FFaacciilliittaattoorrss  wwhhoomm  tthhee  lleeaarrnneerrss  ccaann  rreellaattee  wwiitthh  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  

yyoouunnggeerr  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  tteeaacchheerrss..    

      

WWhhoo  aarree  yyoouurr  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee??  WWhhaatt  aarree  tthheeiirr  iinntteerreessttss??  

  OOuurr  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  tthhee  lleeaarrnneerrss,,  tthhee  tteeaacchheerrss,,  tthhee  pprriinncciippaallss,,  tthhee  SScchhoooollss  GGoovveerrnniinngg  BBooddyy,,  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aatt  llaarrggee..  TThheeiirr  iinntteerreesstt  iiss  ttoo  sseeee  aa  ggeenneerraattiioonn  

tthhaatt  iiss  HHIIVV  ffrreeee  aanndd  ccaann  mmaakkee  ssoouunndd  ddeecciissiioonnss  iinn  tthheeiirr  lliivveess..      
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DDooeess  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreesstt  aaffffeecctt  tthhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee??  

  II  ddoo  nnoott  bbeelliieevvee  ssoo  bbeeccaauussee  tthhee  uullttiimmaattee  ggooaall  bbeettwweeeenn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  ccoommpplliimmeennttss  

tthhaatt  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn..  

      

HHooww  ddoo  yyoouu  rreeccoonncciillee  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreesstt??  

  SSiinnccee  wwee  aarree  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  II  ddoonn’’tt  tthhiinnkk  tthheerree  

iiss  aa  nneeeedd  ttoo  rreeccoonncciillee..    

      

AArree  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss  eeqquuaall  iinn  tteerrmmss  ooff  iinnfflluueenncciinngg  ((iiff  tthheeyy  ddoo))  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee??    

  AAss  aann  OOrrggaanniizzaattiioonn  wwee  aacctt  oonn  tthhee  lleeaarrnneerrss  aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttss  iinntteerreessttss,,  wwee  aarree  nnoott  ddiirreecctt  

wwiitthh  tthhee  PPaarreennttss  aallll  ttiimmeess,,  bbuutt  wwee  ggeett  ssoommee  ppaarreenntt  rreepprreesseennttaattiioonn  ffrroomm  tthhee  SScchhooooll  GGoovveerrnniinngg  

BBooddyy..  SSiinnccee  tthhee  PPrrooggrraammmmee  iiss  nneevveerr  tteesstteedd  wwiitthh  tthhee  PPaarreennttss  II  ddoonn’’tt  tthhiinnkk  tthheeyy  hhaavvee  mmuucchh  

iinnfflluueennccee  bbeessiiddee  wwhhaatt  wwee  rreecceeiivvee  ffrroomm  tthhrroouugghh  tthhee  sscchhooooll..  

    

HHooww  ddoo  yyoouu  bbaallaannccee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ppoowweerr  aanndd  iinntteerreessttss  aammoonngg  tthheemm??  

  OOnnee  wwaayy  wwee  aarree  aabbllee  ttoo  bbaallaannccee  ppoowweerr  iiss  tthhrroouugghh  tthhee  CCoonnsseenntt  FFoorrmmss  tthhaatt  aarree  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

PPaarreennttss  aaggrreeeeiinngg  ffoorr  tthhee  lleeaarrnneerrss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  PPrrooggrraammmmee..   

  

HHooww  ddoo  yyoouu,,  oorr  wwhhaatt  ssyysstteemmss  ddoo  yyoouu  uussee  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss??  

  WWee  uussee  tthhee  sscchhoooollss  hhiieerraarrcchhyy;;  wwhhoo  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  wwhhaatt  iinn  sscchhoooollss  ee..gg  LLOO  TTeeaacchheerrss  ssiinnccee  

tthhee  PPrrooggrraammmmee  ffaallllss  uunnddeerr  LLOO..      

HHooww  ddoo  yyoouu  iinntteeggrraattee  tthheemm  iinn  tthhee  pprroojjeecctt??  HHooww  ddoo  tthheeyy  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  aatt  wwhhaatt  ssttaaggee  ooff  tthhee  

pprrooggrraammmmee??  

  TThhee  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  SSttaakkeehhoollddeerrss  mmeeeettiinnggss  wwhhiicchh  iinniittiiaallllyy  ttaakkee  ppllaaccee  ttwwiiccee  aa  yyeeaarr  wwhheerree  

tthheeyy  ggeett  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ppllaannnniinngg  ooff  tthhee  PPrrooggrraammmmee  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  yyeeaarr  aanndd  aatt  tthhee  eenndd  

ooff  tthhee  yyeeaarr,,  wwhheerree  eevvaalluuaattiioonn  iiss  ccoonndduucctteedd..    

    

WWhhoo  aarree  ((iiff  tthheerree  aarree  aannyy))  tthhee  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  aarree  nnoott  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee??  

WWhhaatt  eeffffeecctt  ddooeess  tthheeiirr  eexxcclluussiioonn  hhaavvee  oonn  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  oobbjjeeccttiivveess??    

  JJuusstt  tthhee  PPaarreennttss  tthhaatt  OOrrggaanniissaattiioonn  iiss  nnoott  aabbllee  ttoo  iinntteerraacctt  wwiitthh  tthheemm  ddiirreeccttllyy..  TThhee  oonnllyy  eeffffeecctt  iiss  

tthhaatt  tthheeyy  ddoonn’’tt  ggeett  aa  cchhaannccee  ttoo  ffuullllyy  uunnddeerrssttaanndd,,  aasskk  qquueessttiioonnss  ddiirreeccttllyy  aabboouutt  tthhee  PPrrooggrraammmmee..  

TThheerreeffoorree  ssoommeettiimmeess  lleeaarrnneerrss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  PPaarreennttss  ssoommeettiimmeess  ddoonn’’tt  ffuullllyy  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  

lleeaarrnneerrss  iinnvvoollvveemmeenntt  wwiitthh  tthhee  PPrrooggrraammmmee  tthheerreeffoorree  tthheeyy  ddoonn’’tt  ggiivvee  tthhee  nneecceessssaarryy  ssuuppppoorrtt..    
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AAppppeennddiixx  GG::  IInntteerrvviieeww  wwiitthh  TTVVTT  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  

MMrr..  TTuukkii  MMaasseeaattiillee,,  OOccttoobbeerr  2288,,  22001100  VVaalllleeyy  ooff  11000000  HHiillllss,,  DDuurrbbaann..  
  
HHooww  ddooeess  yyoouurr  oorrggaanniissaattiioonn  vviieeww  ssoocciiaall  cchhaannggee??  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  cchhaannggee  iiss  bbrroouugghhtt  aabboouutt  bbyy  aa  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss  aanndd  tthhaatt  iitt  ooccccuurrss  aatt  ddiiffffeerreenntt  
lleevveellss..  TThheerree  iiss  wwhhaatt  wwee  ccaallll  qquuiicckk  cchhaannggee  wwhhiicchh  iiss  uunnssuussttaaiinnaabbllee..  TThheerree  iiss  llaassttiinngg  wwhhiicchh  oonnccee  
iitt  ttaakkeess  ppllaaccee  yyoouu  kknnooww  tthhaatt  iitt  ssttaarrttss  kkiicckkiinngg  tthhiinnggss  ttoo  hhaappppeenn..  OOuurr  aapppprrooaacchh  iiss  cceennttrreedd  oonn  
wwhhaatt  wwee  ccaallll  lloonngg  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  cchhaannggee  wwhhiicchh  nnoorrmmaallllyy  nnoott  eeaassyy  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt..    

TThhee  ootthheerr  vviieeww  tthhaatt  wwee  hhoolldd  aass  aann  oorrggaanniissaattiioonn  iiss  tthhaatt  wwee  ddoonn’’tt  bbrriinngg  cchhaannggee..  CChhaannggee  wwiillll  
ttaakkee  ppllaaccee  wwhheetthheerr  wwee  lliikkee  iitt  oorr  nnoott,,  wwhheetthheerr  wwee  aarree  tthheerree  oorr  nnoott  iitt  wwiillll  ttaakkee  ppllaaccee..  TThhee  oonnllyy  
ddiiffffeerreennccee  wwhheenn  wwee  aarree  tthheerree  iiss  tthhaatt  wwee  ccaann  eennaabbllee  ppeeooppllee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  cchhaannggee  aanndd  aallssoo  wwee  
ccaann  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhaatt  cchhaannggee  aanndd  hhaavvee  aann  iinnfflluueennccee  oonn  tthhaatt  cchhaannggee..  TThhee  
eexxaammppllee  wwee  ccoouulldd  uussee  iiss  tthhaatt  wwhheenn  yyoouu  ssaayy  ppeeooppllee  aarree  ppoooorr  aanndd  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  mmoovvee  aawwaayy  ffrroomm  
tthheeiirr  ssttaattee,,  tthheeyy  ccoouulldd  mmoovvee  aawwaayy  iinn  110000  yyeeaarrss..  HHoowweevveerr  nnoobbooddyy  wwaannttss  ttoo  wwaaiitt  ffoorr  ssuucchh  aa  
ppeerriioodd  ffoorr  tthhaatt  ttoo  hhaappppeenn..  

TThhee  ootthheerr  tthhiinngg  iiss  tthhaatt  wwee  aallssoo  ssaayy  tthhaatt  ssoommeettiimmee  ppeeooppllee  ccaann  bbrriinngg  aabboouutt  cchhaannggee  tthheemmsseellvveess  
bbuutt  bbeeccaauussee  tthheeyy  ddoonn’’tt  kknnooww  hhooww,,  tthheeyy  mmaayy  bbee  ddooiinngg  tthhee  wwrroonngg  tthhiinnggss  ttoo  bbrriinngg  oouutt  aa  cceerrttaaiinn  
cchhaannggee..  IInn  tthhee  pprroocceessss,,  tthheeyy  mmaayy  aaccttuuaallllyy  bbee  mmoovviinngg  iinn  aa  wwrroonngg  ddiirreeccttiioonn..  AAss  aa  rreessuulltt,,  wwee  sseeee  
oouurr  rroollee  aass  ppuurreellyy  aa  ccaattaallyyttiicc  oonnee..    

((RReeffeerrrriinngg  ttoo  ffiigguurree  55..33))  ––  tthhee  wwaayy  wwee  ddeessccrriibbee  cchhaannggee  iiss  tthhaatt  ppeeooppllee  aarree  aatt  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssttaattee  
((ccuurrrreenntt  rreeaalliittyy))  aanndd  tthheeyy  rreeqquuiirree  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ttoo  aa  nneexxtt  ssttaattee  ((pprreeffeerrrreedd  rreeaalliittyy))  tthheeyy  aarree  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhaatt  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  oorr  cchhaannggee..  TThheeyy  aarree  tthhee  oonneess  wwhhoo  mmaakkee  iitt  hhaappppeenn..  OOuurrss  iiss  
ttoo  hheellpp  tthheemm,,  wwoorrkk  wwiitthh  tthheemm  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  ppllaayy  tthheeiirr  ccaarrddss  ddiiffffeerreennttllyy  ttoo  mmaakkee  iitt  hhaappppeenn..  

HHooww  ddoo  yyoouu  aappppllyy  ppaarrttiicciippaattiioonn??  

WWee  ssaayy  tthhaatt  ffoorr  aannyy  pprrooggrraammmmee  tthhaatt  wwee  wwaanntt  ttoo  eemmbbaarrkk  oonn,,  wwee  eennggaaggee  ppeeooppllee  ttoo  ffiinndd  wwhhaatt  
ppeeooppllee  wwaanntt..  SSoommeettiimmeess  iitt’’ss  ttoouugghh,,  bbuutt  lleett  mmee  ggiivvee  yyoouu  aann  eexxaammppllee..  II  wweenntt  ttoo  JJoorrbbuurrgg  ttoo  mmeeeett  
aa  ffuunnddeerr  wwhhoo  aasskkeedd  mmee  ttoo  sseenndd  iinn  aa  pprrooppoossaall..  II  ggoott  eexxcciitteedd  aanndd  wwhheenn  II  ccaammee  bbaacckk  II  aasskkeedd  mmyy  
tteeaamm  wwhhaatt  ttoo  iinncclluuddee  iinn  tthhee  pprrooppoossaall  aanndd  tthheeyy  ssaaiidd  ttoo  mmee  wwee  ccaann’’tt  wwrriittee  aannyytthhiinngg  uunnlleessss  wwee  
hhaavvee  ssppookkeenn  ttoo  tthhee  ppeeooppllee..  

YYoouu  aaccttuuaallllyy  ccaann’’tt  wwrriittee  aannyytthhiinngg  bbeeffoorree  yyoouu  hhaavvee  ssppookkeenn  ttoo  tthheemm  bbeeccaauussee  oonnccee  yyoouu  ssttaarrtt  
ddooiinngg  tthhiiss  yyoouu  wwiillll  aaccttuuaallllyy  bbee  tteelllliinngg  tthheemm  wwhhaatt  iiss  ggoooodd  ffoorr  tthheemm..  WWee  ddoonn’’tt  wwoorrkk  tthhaatt  wwaayy..  
TThheeyy  nneeeedd  ttoo  tteellll  uuss  wwhhaatt  ttoo  ddoo  aanndd  tthhaatt’’ss  hhooww  wwee  wwoorrkk..  

TThhee  cchhaalllleennggee  wwee  eexxppeerriieennccee  iiss  tthhaatt  ppeeooppllee  aarree  nnoott  yyeett  rreeaaddyy  ttoo  ddoo  tthhiinnggss  ffoorr  tthheemmsseellvveess..  SSoo  
wwhheenn  yyoouu  ssaayy  ttoo  tthheemm  wwhhaatt  cchhaannggee  ddoo  yyoouu  wwaanntt,,  ppeeooppllee  ssttiillll  tthhiinnkk  tthhaatt  yyoouu  aarree  aann  NNGGOO  yyoouu  
mmuusstt  tteellll  uuss..  

TThheeoorreettiiccaallllyy  wwee  hhaavvee  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  aappppllyyiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn..  FFoorr  eevveerryy  pprrooggrraammmmee  tthhaatt  wwee  ddoo,,  
wwee  hhaavvee  wwhhaatt  wwee  ccaallll  ccoonnvveerrssaattiioonnss  wwhheerree  wwee  aaccttuuaallllyy  ggoo  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  ttaallkk  ttoo  
ppeeooppllee  aabboouutt  iitt..  

TThhee  cchhaalllleennggee  tthhaatt  wwee  ffaaccee  hheerree  iiss  tthhaatt  iitt  ttaakkeess  lloonngg  ttoo  hhaavvee  tthhaatt  ddiiaalloogguuee..  DDoonnoorrss  ddoonn’’tt  
uunnddeerrssttaanndd  wwhheenn  wwee  ssaayy  tthhaatt  wwee  aarree  ssttiillll  ggooiinngg  ttoo  ppeeooppllee  ttoo  ffiinndd  oouutt  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt..  TThheeyy  
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tthhiinnkk  wwee  aarree  ttoooo  tthheeoorreettiiccaall,,  aanndd  aarrgguuee  tthhaatt  wwee  ccaann’’tt  ggiivvee  tthheemm  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt  iinn  tthhee  ffiirrsstt  
ppllaaccee..  HHoowweevveerr  wwee  ssttrriivvee  ttoo  eennggaaggee  iinn  tthheessee  ccoonnvveerrssaattiioonnss  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg,,  aanndd  tthheenn  tthheeyy  
ddeecciiddee  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt  aanndd  oouurrss  iiss  ttoo  ssaayy  oonnccee  tthheeyy  ddeecciiddeedd,,  hhooww  ddoo  wwee  tthheenn  ddoo  tthhaatt..  

II  hhaavvee  nnoott  ppeerrssoonnaallllyy  bbeeeenn  ppaarrtt  ooff  tthheessee  ccoonnvveerrssaattiioonnss  bbuutt  ffrroomm  tthhee  rreeppoorrttss  II  ggeett,,  tthheerree  iiss  
eevviiddeennccee  ooff  tthheessee  ccoonnvveerrssaattiioonnss  ttaakkiinngg  ppllaaccee..  

WWhhyy  iiss  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  hhaavvee  tthheessee  ccoonnvveerrssaattiioonnss??  

TTVVTT  lleeaarrnntt  aa  lloonngg  ttiimmee  aaggoo  tthhaatt  tthhiinnggss  tthhaatt  aarree  iimmppoosseedd  oonn  ppeeooppllee  ddoonn’’tt  llaasstt,,  aanndd  tthheeyy  ddoonn’’tt  
bbrriinngg  rreeaall  cchhaannggee..  RReeaall  cchhaannggee  hhaappppeennss  wwhheenn  ppeeooppllee  aaccttuuaallllyy  rreeaalliissee  tthhaatt  tthhiiss  iiss  wwhhaatt  tthheeyy  
wwaanntt  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ppaarrtt  ooff  iitt..  TThheeyy  wwiillll  oowwnn  iitt..  

IInn  ffaacctt,,  iinn  tthhee  oolldd  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  tthheeoorryy  ppeeooppllee  uusseedd  ttoo  ssaayy  ““mmaakkee  ppeeooppllee  bbuuyy  iinnttoo””..  WWee  
ssaayy  nnoo,,  wwee  ddoonn’’tt  wwaanntt  tthheemm  ttoo  bbuuyy  iinnttoo  bbyy  ddooiinngg  tthhiiss  iitt  wwiillll  bbee  yyoouurrss..  WWee  ddoonn’’tt  ddoo  tthhiiss,,  wwee  
ssiimmppllyy  mmaakkee  tthheemm  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  tthhiinnggss  tthheeyy  wwaanntt  aanndd  wwee  ttaallkk  ooff  hhooww  wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo  wwoorrkk  
ttooggeetthheerr  ttoo  mmaakkee  tthhoossee  tthhiinnggss  hhaappppeenn..    

TThhee  ootthheerr  rreeaassoonn  iiss  tthhaatt  iinn  aass  mmuucchh  aass  wwee  kknnooww  iitt’’ss  ddiiffffiiccuulltt,,  wwee  ssaayy  tthhaatt  wwee  ccaannnnoott  bbee  iinn  
ccoommmmuunniittiieess  ffoorreevveerr..  WWee  aarree  aann  oorrggaanniissaattiioonn  wwiitthh  rreessttrriicctteedd  rreessoouurrcceess..  WWee  hhaavvee  lleeaarrnntt  tthhaatt  
wwhheerree  wwee  ddoo  tthhiinnggss  ffoorr  ppeeooppllee,,  wwhheenn  wwee  lleeaavvee  tthhoossee  tthhiinnggss  ddoonn’’tt  mmeeaann  aannyytthhiinngg  ttoo  tthheemm..  BBuutt  
iiff  ppeeooppllee  tteellll  uuss  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt,,  tthheeyy  aarree  pprreeppaarreedd  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  iitt  wwhheetthheerr  wwee  aarree  tthheerree  oorr  nnoott..  
WWee  wwaanntt  ttoo  pphhaassee  oouurrsseellvveess  oouutt  ooff  tthheessee  ccoommmmuunniittiieess..  

WWhhoo  aarree  tthheessee  ppeeooppllee  tthhaatt  yyoouu  ddiiaalloogguuee  wwiitthh??  

WWee  wwoorrkk  iinn  vvaarriioouuss  ppaarrttss  ooff  KKZZNN  wwhheerree  wwee  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  pprrooggrraammmmeess..  WWee  ccaallll  tthheessee  
pprrooggrraammmmeess  ssttrraatteeggiieess  bbeeccaauussee  wwee  uussee  tthheenn  ttoo  aacchhiieevvee  oonnee  ggooaall..  WWee  wwoorrkk  wwiitthh  ccoommmmuunniittiieess  
iinn  tthhee  VVaalllleeyy  aanndd  oouurr  pprroojjeeccttss  aarree  ccaalllleedd  ccoommmmuunniittyy  pprroojjeeccttss  

AArree  tthheessee  yyoouurr  ssttaakkeehhoollddeerrss??  

WWee  ccaallll  tthheemm  cclliieennttss  ffoorr  tthhee  ssiimmppllee  rreeaassoonn  tthhaatt  tthheeyy  aarree  tthhee  ddiirreecctt  bbeenneeffiicciiaarriieess  ooff  tthhee  
pprrooggrraammmmeess..  OOuurr  pprroojjeeccttss  aarree  ppeeooppllee  cceennttrreedd  oorr  cclliieenntt  ddrriivveenn..  

WWee  ccaann  aallssoo  ccaallll  tthheemm  ssttaakkeehhoollddeerrss  eevveenn  tthhoouugghh  oouurr  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  iiss  wwiiddeerr..  WWee  
ddeeffiinnee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aass  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  ggoott  iinntteerreesstt  iinn  oouurr  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  eexxaammppllee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  hheeaalltthh,,  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonn  wwhhoo  aarree  ccuussttooddiiaannss  ooff  tthheessee  pprrooggrraammmmeess..  
TThheeyy  bbeeccoommee  cclliieennttss  wwhheenn  wwee  ttrraaiinn  tthheemm..  PPaarreennttss  bbeeccoommee  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  ggoott  
iinntteerreesstt..  TThheeyy  ccaann  aallssoo  bbeeccoommee  cclliieennttss  bbeeccaauussee  wwee  ttrraaiinn  sscchhooooll  ggoovveerrnnaannccee  bbooddyy  wwhhiicchh  aarree  
mmaaddee  ooff  ppaarreennttss..  AAnnyybbooddyy  wwhhoo  ggoott  iinntteerreesstt,,  wwee  ccaallll  tthhoossee  ssttaakkeehhoollddeerrss..  

SSoo  ddoo  yyoouu  eennggaaggee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  yyoouurr  pprroojjeeccttss??  

WWeellll  wwee  ddoo..    IInn  ffaacctt  wwhhaatt  yyoouu  wwiillll  nnoottiiccee  iiss  tthhaatt  aallll  oouurr  pprrooggrraammmmeess  aarree  iinntteeggrraatteedd..  WWee  hhaavvee  
rreeaalliisseedd  tthhaatt  yyoouu  ccaann’’tt  bbrriinngg  cchhaannggee  bbyy  ddeeaalliinngg  wwiitthh  oonnee  iissssuuee..  WWee  ddeeaall  wwiitthh  mmuullttiippllee  iissssuueess  
ssuucchh  aass  hheeaalltthh,,  ppoowweerr  iissssuueess,,  eennaabblliinngg  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  rriigghhttss..  TThheessee  aarree  oouurr  ffoouurr  mmaaiinn  
tthheemmeess..  BBuutt  wwee  aallssoo  ssaayy  kknnooww  tthhaatt  eeccoonnoommyy  iiss  iimmppoorrttaanntt,,  ppoovveerrttyy  iiss  iimmppoorrttaanntt..  HHuummaann  bbeeiinnggss  
lliivvee  iinn  aa  ssyysstteemm  aanndd  yyoouu  ccaann’’tt  ddeeaall  wwiitthh  oonnee  iissssuuee  iinn  aa  ssyysstteemm..  FFoorr  eexxaammppllee  iinn  aann  HHIIVV  
pprrooggrraammmmee  yyoouu  tteellll  aa  ZZuulluu  wwoommaann  tthhaatt  sshhee  mmuusstt  uussee  ccoonnddoommss..  WWhheenn  sshhee  ggooeess  hhoommee  sshhee  wwiillll  
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tteellll  tthhee  hhuussbbaanndd  bbuutt  sshhee  wwoonn’’tt  hhaavvee  iinnfflluueennccee  oovveerr  sseexxuuaall  mmaatttteerrss  aatt  hhoommee..  SSoo  wwee  ccaann’’tt  ddeeaall  
wwiitthh  hheeaalltthh  uunnlleessss  wwee  ddeeaall  wwiitthh  ppoowweerr  aanndd  rriigghhttss  aass  wweellll  aass  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..    

IIff  aa  ppeerrssoonn  iiss  ppoooorr  aanndd  iiss  ddeeaalliinngg  iinn  sseexx  wwoorrkk  yyoouu  ccaann’’tt  tteellll  tthhaatt  ppeerrssoonn  ttoo  ddeessiisstt  ffrroomm  tthhaatt  
bbeehhaavviioouurr  tteelllliinngg  tthheemm  tthhaatt  iitt  iiss  rriisskkyy..  AAss  lloonngg  aass  tthhaatt  ppeerrssoonn  hhaass  nnoo  mmoonneeyy  iinn  tthhee  hhoouussee,,  tthhaatt  
ppeerrssoonn  wwiillll  nnoott  lliisstteenn  ttoo  yyoouu..  TThhaatt  iiss  wwhhyy  wwee  ssaayy  wwee  ttrryy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aa  ccoommpplleexx  ooff  iissssuueess..  

AAtt  wwhhaatt  ssttaaggee  ooff  yyoouurr  pprroojjeeccttss  ddoo  yyoouu  iinnvvoollvvee  ssttaakkeehhoollddeerrss??    

CClliieennttss::  WWee  eennggaaggee  cclliieennttss  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  aanndd  wwoorrkk  wwiitthh  tthheemm  tthhrroouugghhoouutt..  

DDoonnoorrss::  wwee  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  oouurr  ddoonnoorrss  bbeeccoommee  ppaarrtt  aanndd  ppaarrcceell  ooff  tthhee  wwhhoollee  pprroocceessss,,  wwee  
ppaarrttnneerr  wwiitthh  tthheemm..  WWee  ssaayy,,  yyoouu  ggiivvee  uuss  mmoonneeyy,,  bbuutt  ccoommee  aalloonngg..  WWhheenn  wwee  ggoo  oouutt  ttoo  oouurr  
pprroojjeeccttss,,  wwee  iinnvviittee  oouurr  ddoonnoorrss  ttoo  ccoommee  aalloonngg..  

SScchhoooollss::  sscchhoooollss  DDOOEE  ddeecciiddeess,,  hhaass  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  ppoowweerrss  

PPaarrlliiaammeenntt::  wwee  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  eennggaaggee  iitt  ttoo  iinnfflluueennccee  ppoolliicciieess  wwhhiicchh  aarree  mmaaddee  tthheerree..  IIff  wwee  ccaann’’tt  
iinnfflluueennccee  ppoolliiccyy,,  tthhee  wwoorrkk  wwee  ddoo  mmaayy  hhaavvee  lliittttllee  iimmppaacctt,,  ssoo  wwee  aarree  nnooww  ssaayyiinngg  lleett  uuss  nnooww  bbee  
iinncclluuddeedd  iinn  ppaarrlliiaammeennttaarryy  ppoorrttffoolliioo  ccoommmmiitttteeeess,,  ttoo  mmaakkee  oouurr  pprrooppoossaallss  aanndd  ffiinndd  oouutt  hhooww  wwee  
ccaann  wwoorrkk  wwiitthh  tthheemm  

HHooww  ddoo  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  aaffffeecctt  yyoouurr  pprroojjeeccttss??  

SSttaakkeehhoollddeerrss  aallwwaayyss  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  iinntteerreessttss..  DDoonnoorrss  sseeeemm  ttoo  bbee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  ssttaakkeehhoollddeerr  
aanndd  tthheeyy  wwiieelldd  aa  lloott  ooff  ppoowweerr  ppuurreellyy  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  tthhee  oonneess  wwhhoo  ccaann  ggiivvee  oorr  eevveenn  ttaakkee  
aawwaayy  tthhee  mmoonneeyy..  TThheeyy  ddeetteerrmmiinnee  hhooww  lloonngg  tthhee  pprrooggrraamm  ccaann  rruunn..  OOnnee  ooff  tthhee  tthhiinnggss  wwhheerree  tthhee  
ddoonnoorrss  iinntteerreesstt  aarree  ooppppoosseedd  oorr  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  wwhhaatt  wwee  tthhiinnkk  hhaass  ttoo  hhaappppeenn,,  iitt  bbeeccoommeess  aa  
cchhaalllleennggee..  IInn  ssoommee  iinnssttaanncceess,,  wwee  ttaakkee  aa  mmoonntthh  ttoo  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  tthheemm,,  ttoo  ssaayy  llooookk  wwee  tthhiinnkk  
wwhhaatt  wwee  wwaanntt  iiss  tthhiiss  bbuutt  iiff  wwee  wwoorrkk  tthhaatt  wwaayy,,  wwee  wwiillll  nnoott  aacchhiieevvee  tthhaatt  oobbjjeeccttiivvee..  SSoommee  ddoonnoorrss  
eevveennttuuaallllyy  ggiivvee  iinn  wwhhiillee  ootthheerr  rreeffuussee  iinn  wwhhiicchh  ccaassee  tthheenn  wwee  ttrryy  ttoo  llooookk  ffoorr  aann  aalltteerrnnaattiivvee  oorr  
ccoommpprroommiissee  wwhheerree  wwee  ssaayy  yyoouu  ccaann  wwiinn  aa  ddoonnoorr  wwhheenn  tthhee  ddoonnoorr  iiss  aawwaayy  ffrroomm  yyoouu..  WWee  tthheenn  
ccoommpprroommiissee  ootthheerr  tthhiinnggss  ttoo  ggeett  tthhee  ddoonnoorr  wwiitthh  uuss..  WWee  eennggaaggee  tthheemm  iinn  ddiiaalloogguuee  aanndd  mmaakkee  
pprreesseennttaattiioonn  ttoo  tthheemm..  SSoommee  aarree  nnooww  ttaallkkiinngg  ooff  iinntteeggrraattiioonn,,  hhoolliissttiicc,,  aanndd  lloonngg  tteerrmm  pprrooggrraammss..  
TThheeyy  hhaavvee  cchhaannggeedd  tthheeiirr  ssttaannccee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  wwoorrkk  wwee  aarree  ddooiinngg..  OOtthheerrss  hhaavvee  aaddmmiitttteedd  tthhaatt,,  
oouurr  ssttrraatteeggiieess  hhaavvee  bbeeeenn  pprroovveenn  wwrroonngg  bbyy  yyoouurr  wwoorrkk..  OOtthheerr  mmaayybbee  bbeeccaauussee  wwhhaatt  iiss  tthhee  wwaayy  iitt  
wwiillll  ggoo  oorr  tthhaatt  iiss  tthhee  ttrruutthh..    

IInn  tteerrmmss  ooff  ppoowweerr  aaggaaiinn  ffoorr  eexxaammppllee,,  iiff  yyoouu  aarree  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  hheeaalltthh,,  tthhee  
nnaattiioonnaall  DDOOHH  ssaayyss  wwee  wwaanntt  ssoo  mmaannyy  nnuummbbeerr  ooff  cciirrccuummcciissiioonnss  iinn  KKZZNN  iinn  tthhrreeee  mmoonntthhss,,  
wwhhiicchh  iiss  tthheeiirr  iinntteerreesstt..    WWhheetthheerr  iinn  tthhee  pprroocceessss  tthheeiirr  ddaammaaggee  oorr  nnoott,,  tthhaatt  iiss  nnoott  tthheeiirr  iinntteerreesstt..  
SSoo  iinn  ssiittuuaattiioonn  lliikkee  tthhaatt,,  iiff  wwee  aarree  iinnvvoollvvee  wwee  tthheenn  ssaayy,,  hhooww  ddoo  wwee  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  wwee  ssttiillll  
aacchhiieevvee  tthhee  ttaarrggeett  ooff  oouurr  nnuummbbeerr  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  ppeeooppllee  lleeaarrnn..  YYoouu  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  ggiivvee  
ppeeooppllee  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt  iiff  yyoouu  aarree  cciirrccuummcciisseedd,,  yyoouu  ddoo  nnoott  ggeett  HHIIVV  aannyymmoorree,,  tthhaatt  iiss  
aannootthheerr  rriisskk..    

TThhee  ootthheerr  iissssuuee  aallssoo  iiss  tthhaatt  aass  aann  NNGGOO,,  wwee  aallssoo  hhaavvee  oouurr  oowwnn  iinntteerreesstt  aanndd  wwee  ccaannnnoott  pprreetteenndd  
ttoo  ppeeooppllee  tthhaatt  wwee  ddoo  nnoott  hhaavvee  oouurr  oowwnn  iinntteerreesstt..  WWee  nneeeedd  ttoo  bbee  ssuussttaaiinnaabbllee  ssoo  iinn  wwhhaatteevveerr  wwee  
ddoo  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ddaayy,,  iitt  hhaass  ttoo  bbrriinngg  mmoonneeyy  ttoo  uuss..  SSoo  wwee  ccaann‘‘tt  ssaayy  ttoo  yyoouu  wwee  ddoo  eevveerryytthhiinngg  
ffoorr  ffrreeee,,  yyeess  wwee  ddoonn’’tt  cchhaarrggee  tthhee  ccoommmmuunniittyy  wwhheenn  wwee  wwoorrkk  tthheemm  bbuutt  ssoommeeoonnee  mmuusstt  ppaayy  wwee  
ffoorr  tthhaatt  wwoorrkk  ((ddoonnoorr))..  EEvveenn  tthhoouugghh  wwee  ssaayy  oouurr  iinntteerreesstt  iiss  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  iiff  wwee  ddoo  nnoott  
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hhaavvee  mmoonneeyy  ttoo  iinnfflluueenntt  iitt,,  wwee  ddoo  nnoott  ddoo  iitt  aannyywwaayy..  SSoo  wwee  hhaavvee  aa  ffiinnaanncciiaall  iinntteerreesstt  ttoooo  wwhhiicchh  
wwee  ccaann’’tt  lliiee  aabboouutt..  

TThhee  sseeccoonndd  tthhiinngg  iiss  tthhaatt,,  bbeeccaauussee  wwee  bbeelliieevvee  tthhaatt  oouurr  aapppprrooaacchh  wwoorrkkss  wwhheenn  wwee  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  
ppeeooppllee  aanndd  eenntteerr  iinn  ttoo  ccoonnvveerrssaattiioonn,,  oouurr  iinntteerreesstt  ssttiillll  iiss  tthheerree  tthhaatt  wwee  bbeelliieevvee  tthhiiss  wwoorrkkss  ssoo  iiff  
ffoorr  eexxaammppllee,,  wwee  eennggaaggee  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  wwee  ssaayy  llooookk  gguuyyss  ffoorrggeett  aabboouutt  tthhiinnggss  wwee  wwaanntt  
yyoouu  ttoo  ddoo  tthhiiss  tthhiinngg  ffoorr  oouurrsseellvveess  wwee  wwaanntt  yyoouu  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  uuss,,  wwee  ddoonn’’tt  ddoo  tthhaatt..    

WWhhaatt  ssyysstteemm  ddoo  yyoouu  hhaavvee  ttoo  iiddeennttiiffyy  yyoouu  cclliieenntt??  

CCuurrrreennttllyy  wwee  aarree  nnoott  ssttaarrttiinngg  nneeww  pprrooggrraammss..  TThhee  wwaayy  wwee  wwoorrkk  iiss  tthhaatt  TTVVTT  hhaass  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  
iinn  ssoocciiaall  cchhaannggee  pprrooggrraammss  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee,,  aanndd  wwee  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  eevvoollvviinngg..  WWee  ssttaarrtteedd  aa  lloott  
ooff  pprroojjeecctt  iinn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  wwaayy  wwhheenn  wwee  wwoouulldd  ffooccuuss  oonn  ssiinnggllee  iissssuueess  ffoorr  eexxaammppllee  HHIIVV,,  
eedduuccaattiioonn,,  eettcc..  WWee  ssttaarrtteedd  rreeaalliissiinngg  tthhaatt  wwee  ccaannnnoott  aacchhiieevvee  rreeaall  cchhaannggee  uunnlleessss  wwee  ssttaarrtt  
iinntteeggrraattiinngg  aanndd  ddeeaall  wwiitthh  aallll  tthheessee  tthhiinnggss  ccoommbbiinneedd..  TThheerreeffoorree,,  wwhhaatt  wwee  tthheenn  ssaaiidd  wwaass  tthhaatt  iiff  
wwee  hhaadd  oonnee  pprrooggrraamm  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ppoowweerr,,  wwee  mmuusstt  nnooww  iinn  tthhee  ssaammee  pprrooggrraamm  bbrriinngg  iinn  HHIIVV  aaiiddss  
eettcc..  TThheenn  ccoommmmuunniittyy  iiss  aallrreeaaddyy  tthheerree,,  wwee  nnoott  sseelleeccttiinngg  nneeww  oonneess  bbuutt  wwee  aarree  ssiimmppllyy  bbrriinnggiinngg  
iinn  nneeww  ssttrraatteeggiieess..    

TThhee  bbooaarrdd  aallwwaayyss  aasskk  uuss  hhooww  lloonngg  wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo  rreemmaaiinn  iinn  tthhiiss  ccoommmmuunniittyy..  WWee  ssaayy  nnoott  wwee  
aarree  ttrryyiinngg  ttoo  ppeerrffeecctt  tthheessee  mmooddeellss  aanndd  wwee  ccaannnnoott  lleeaavvee  oouutt  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  uunnlleessss  wwee  hhaavvee  
ppeerrffeecctteedd  tthhee  mmooddeellss..  NNoott  oonnllyy  tthhaatt,,  bbuutt  wwee  hhaavvee  nnoott  aatttteenndd  rreeaall  cchhaannggee..  IItt  wwoouulldd  bbee  aa  ddiissaasstteerr  
iiff  wwee  ssaayy  wwee  hhaavvee  wwoorrkkeedd  wwiitthh  tthhiiss  ccoommmmuunniittyy  aanndd  wwee  nneeeedd  ttoo  ggoo  wwhheerree  cchhaannggee  hhaass  nnoott  
hhaappppeenneedd..  WWee  wwaanntt  ttoo  mmaakkee  ssuurree  aallll  pprrooggrraamm  aarree  oonn  ffiitt..  IIff  ffoorr  eexxaammppllee,,  ccoommmmuunniittyy  AA  lleeaarrnnss  
tthhaatt  wwee  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  ccoommmmuunniittyy  BB,,  aapppprrooaacchheess  uuss,,  aanndd  aasskkss  uuss  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthheemm  wwee  
aaccttuuaallllyy  wweellccoommee  tthhaatt..  SSuucchh  iinnssttaanncceess  mmaakkee  oouurr  ddiiaalloogguueess  eeaassiieerr..    

DDoo  yyoouu  hhaavvee  pprroojjeecctt  wwhheerree  yyoouu  ffeeeell  ssoommee  ssttaakkeehhoollddeerrss  hhaavvee  bbeeeenn  eexxcclluuddeedd??  

WWee  wweerree  aaccttuuaallllyy  iinnvviitteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aannootthheerr  pprroojjeecctt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  wwrroottee  tthhee  
pprrooppoossaall  hhaadd  iinnddiiccaatteedd  wwhhiicchh  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwee  mmuusstt  wwoorrkk  wwiitthh..  TThheeyy  ssaaiidd  iiff  ttiimmee  aalllloowwss  wwee  
mmuusstt  wwoorrkk  wwiitthh  cceerrttaaiinn  ggrroouuppss..  WWee  hhaavvee  ssaaiidd  nnoott  aaccttuuaallllyy  tthhee  ggrroouupp  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  eexxcclluuddeedd  
wwee  tthhiinnkk  iiss  aa  ccrriittiiccaall  oonnee  wwee  ccaann’’tt  oonnllyy  wwoorrkk  wwiitthh  iitt  iiff  ttiimmee  ppeerrmmiitt  bbuutt  wwee  mmuusstt  aaccttuuaallllyy  
eennggaaggee  tthhee  ggrroouupp  ffrroomm  tthhee  oonnsseett..  IItt  iiss  ppaarrtt  aanndd  ppaarrcceell  ooff  tthhee  pprrooggrraamm    

IInn  tthhee  oolldd  wwaayy  ooff  wwoorrkkiinngg,,  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  mmaayy  aallwwaayyss  eexxcclluuddeedd  ffoorr  
eexxaammppllee  cchhiieeffss..  TThheessee  aarree  nnoott  oonnllyy  iinnfflluueennttiiaall  ppeeooppllee  bbuutt  aallssoo  iimmmmoorrttaall  ggaatteekkeeeeppeerrss..  
TThheerreeffoorree,,  iiff  yyoouu  ssaayy  yyoouu  aarree  ggooiinngg  ttoo  ddeevveelloopp  ppeeooppllee  iinn  aann  aarreeaa  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  cchhiieeff  aanndd  tthhee  
cchhiieeff  ddoonn’’tt  eevveenn  kknnooww,,  tthheenn  hhooww  ddoo  yyoouu  eexxppeecctt  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee..  TThheerreeffoorree,,  wwee  
hhaavvee  ppoolliittiiccaall  lleeaaddeerrss,,  mmuunniicciippaall  wwaarrdd  mmeemmbbeerrss  ((ccoouunncciilllloorrss))..  TThhee  pprroovviinncciiaall  lleeggiissllaattiioonn  
mmaannddaattee  ccoouunncciilllloorrss  wwiitthh  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ddeevveelloopp  tthheeiirr  aarreeaass..  HHooww  tthheenn  ddoo  yyoouu  ddoo  
ddeevveellooppmmeenntt  iinn  aann  aarreeaa  wwhhiillee  eexxcclluuddiinngg  tthhee  vveerryy  ppeeooppllee  mmaannddaatteedd  ttoo  ddoo  ssoo??  

CChhaannggee  hhaappppeennss  aatt  iinnddiivviidduuaall,,  ggrroouupp  lleevveell  aanndd  ssoocciieettyy  lleevveellss..  OOuurr  bbeelliieeff  iiss  tthhaatt  tthhee  mmoorree  
ssttaakkeehhoollddeerrss  wwee  iinnvvoollvvee,,  tthhee  eeaassiieerr  iitt  iiss  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  pprrooggrraammmmee..    

##  
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AAppppeennddiixx  HH::  IInntteerrvviieeww  wwiitthh  TTVVTT  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonnss  MMaannaaggeerr  

MMrr..  CClliivvee  BBrruuzzaass,,  SSeepptteemmbbeerr  2233,,  22001100,,  DDuurrbbaann..  
  
CCaann  yyoouu  eexxppllaaiinn  wwhhaatt  TTVVTT  iiss  aanndd  iittss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn??  

YYeess,,  wwee  ddoo  ssttrriivvee  ttoo  bbee  ppaarrttiicciippaattoorryy  iinn  oouurr  aapppprrooaacchh  bbuutt  II  tthhiinnkk  iitt  iiss  ffiirrsstt  iimmppoorrttaanntt  ttoo  
uunnddeerrssttaanndd  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn,,  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhaatt  mmiigghhtt  nnoott  hhaappppeenn  eeqquuaallllyy  
aaccrroossss  aallll  tthhee  pprrooggrraammmmeess..  IInn  tthhee  mmiidd  11998800ss,,  wwee  bbeeccaammee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  llaabboouurr  iinntteennssiivvee  
pprrooggrraammmmeess,,  wwhhiicchh  wweerree  ssuucchh  aass  rrooaadd  bbuuiillddiinngg,,  eexxtteennddiinngg  wwaatteerr  ppiippeelliinneess,,  bbuuiillddiinngg  ssppoorrttss  
ffiieellddss  aanndd  tthhiinnggss  lliikkee  tthhaatt..  II  tthhiinnkk  lliikkee  mmaannyy  ootthheerr  NNGGOOss  aatt  tthhaatt  ttiimmee,,  wwee  sstteeppppeedd  iinn  ttoo  cclloossee  
tthhee  ggaapp  lleefftt  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  iinn  mmaannyy  wwaayyss  bbeeccaammee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  oorriieenntteedd..  
WWiitthh  tthhee  aaddvveenntt  ooff  ddeemmooccrraaccyy  iinn  1199119944,,  wwee  hhaadd  ttoo  aasskk  oouurrsseellvveess  wwhhaatt  wwaass  oouurr  rroollee  aass  aann  
NNGGOO  iinn  tthhiiss  nneeww  ddeemmooccrraaccyy..  WWee  ssttaarrtteedd  ttoo  cchhaannggee  tthhee  ffooccuuss  ooff  oouurr  oorrggaanniissaattiioonn......wwee  hhaadd  
ssttaarrtteedd  rreefflleeccttiinngg  qquuiittee  ddeeeeppllyy  oonn  wwhhaatt  wwee  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  hheeaalltthh,,  wwhhaatt  wwee  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ffoorr  tthhee  ppaasstt  ssiixx  yyeeaarrss  oorr  ssoo,,  wwee  hhaavvee  ttaakkeenn  aa  nnuummbbeerr  ooff  ddeecciissiioonnss,,  tthhee  oonnee  iiss  
wwee  ddiiddnn’’tt  wwaanntt  ttoo  bbee  aann  oorrggaanniissaattiioonn  tthhaatt  pprriimmaarriillyy  ddeelliivveerrss  pprroodduuccttss  oorr  sseerrvviicceess,,  wwee  wwaanntteedd  
ttoo  bbee  aa  pprrooffeessssiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  wwee  ddeeffiinneedd  tthhaatt  aass  aann  oorrggaanniissaattiioonn  tthhaatt  tthhaatt  pprroovviiddeess  
uunniiqquuee  rreessppoonnsseess  ttoo  uunniiqquuee  ssiittuuaattiioonnss..  TThheerreeffoorree,,  tthhiiss  iiss  rreeaallllyy  wwhheerree  ppaarrttiicciippaattiioonn  aapppprrooaacchh  
bbeeccoommeess  ssoo  ccrriittiiccaall  bbeeccaauussee  iiff  yyoouu  ddoonn’’tt  kknnooww  wwhhaatt  tthhee  uunniiqquuee  ssiittuuaattiioonn  iiss  yyoouu  ccaannnnoott  ggiivvee  aa  
uunniiqquuee  rreessppoonnssee  ssoo  tthhaatt  ffiirrsstt  ssttaaggee  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  rreellaattiioonnsshhiipp  bbuuiillddiinngg,,  tthhee  ssiittuuaattiioonn  tthhaatt  
wwee  aarree  iinntteerrvveenniinngg  iinnttoo  rreeqquuiirreess  hhiigghh  lleevveellss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

WWee  hhaavvee  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  iiddeeaass  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  lleeaarrnniinngg;;  ppaarrttiicciippaattoorryy  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  bbuutt  
wwee  hhaavvee  bbeeeenn  aallssoo  aann  OOrrggaanniizzaattiioonn  iinn  ttrraannssiittiioonn..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ssoommee  pprrooggrraammmmeess  hhaadd  bbeeeenn  
aallrreeaaddyy  ooppeerraattiinngg  lliikkee  tthhaatt  aanndd  ootthheerrss  wweerree  nnoott..  WWee  hhaadd  ttoo  llooookk  aatt  aa  ssoorrtt  ooff  ttrraannssiittiioonn  pprroocceessss  
ttoo  mmaakkee  ssoommee  pprrooggrraammmmeess  mmoorree  ppaarrttiicciippaattoorryy,,  ssoo  tthhiiss  hhaass  bbeeeenn  qquuiittee  iimmppoorrttaanntt  iinntteerrnnaall  
ddrriivveerrss  ooff  oouurr  mmoovvee  ttoo  bbeeccoommiinngg  mmoorree  ppaarrttiicciippaattoorryy..  IItt  hhaass  bbeeeenn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  
ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroocceessss..  

EExxtteerrnnaall  ddrriivveerrss  ttoooo,,  aass  ttoo  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  yyoouu  ccaann  ddoo  tthhaatt  hhooww  oofftteenn  rreellaatteedd  ttoo  ddoonnoorrss  ..SSoommee  
ddoonnoorrss  aarree  ffaarr  mmoorree  wwiilllliinngg  ttoo  ffuunndd  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammmmeess..  OOtthheerrss  ggiivvee  yyoouu  ffuunnddiinngg  ttoo  ddoo  
ssppeecciiffiicc  pprrooggrraammmmeess  wwhhiicchh  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  bbee  aallll  tthhaatt  ppaarrttiicciippaattoorryy..  SSoo  tthhaatt  iiss  wwhhyy  II  ssaayy  tthhaatt  
tthheerree  iiss  qquuiittee  aa  mmiixxttuurree  aaccrroossss  oorrggaanniizzaattiioonnss..  

WWhhaatt  mmooddeellss  tthhaatt  gguuiiddee  yyoouurr  aapppprrooaacchh??  

((RReeffeerrrriinngg  ttoo  ffiigguurree  55..33))  --  WWee  nneeeedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  cclliieennttss’’  ddeessiirreedd  rreeaalliittyy,,  iiddeeaallllyy  aatt  tthhee  
iinniittiiaattiioonn  ooff  aannyy  pprrooggrraammmmee  wwee  wwoouulldd  ssppeenndd  aass  mmuucchh  ttiimmee  aass  nneeeeddeedd  bbuuiillddiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss,,  
ddeevveellooppiinngg  ttrruusstt,,  iiddeeaallllyy  aarroouunndd  tthhaatt  pprroocceessss  ooff  vviissiioonniinngg..  TThheerree  iiss  aa  bbiitt  ooff  tteennssiioonn  hheerree  aallssoo  
jjuusstt  bbeeccaauussee  wwee  aallssoo  ddeessccrriibbee  oouurrsseellvveess  aass  aa  cceennttrree  ffoorr  hheeaalltthh  pprroommoottiioonn  aanndd  hheeaalltthh  pprroommoottiioonn  
hheerree  iiss  ddeessccrriibbeedd  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  wwaayy,,  iitt  oofftteenn  ccoommee  aass  aa  ffiixxeedd  iiddeeaa  ooff  wwhhaatt  ppeeooppllee  nneeeedd  ssoo  wwee  
aarree  ttrryyiinngg  ttoo  jjuuggggllee  bbeettwweeeenn  aa  vveerryy  ooppeenn  pprroocceessss  ssuucchh  aass  tthhiiss  wwhheerree  wwee  ssaayy  ttoo  ppeeooppllee,,  wwhhaatt  iiss  
yyoouurr  ddeessiirreedd  rreeaalliittyy  oorr  vviissiioonn??  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  lliikkee  tthhiiss  ccoommmmuunniittyy  ttoo  bbee  iinn  tthhee  nneexxtt  55  yyeeaarrss??  

WWhhiicchh  bbeeggiinnnniinngg  aarree  yyoouu  rreeffeerrrriinngg  ttoo??  

OOff  eennggaaggiinngg  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  oouurr  oorrggaanniissaattiioonn  wwhhiicchh  aallssoo  hhaass  ssoommee  tteennssiioonnss  bbeeccaauussee  
ddoonnoorrss  ssoommeettiimmee  eexxppeeccttss  yyoouu  ttoo  rreeaallllyy  hhaavvee  ssoommeetthhiinngg  ffaasstt......aanndd  ssoo  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  iinnfflluueenncceedd  
bbyy  tthhaatt  aanndd  aallssoo  bbyy  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  OOmmaarr  AAttttaarr  iinn  tteerrmmss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  hheeaalltthh..  IItt  
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ddeeffiinneess  pprriimmaarryy  hheeaalltthh  ccaarree  aanndd  iitt  ttaallkkss  aabboouutt  ppeeooppllee’’ss  ffuullll  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthheeiirr  
oowwnn  hheeaalltthh..  TThheerree  aarree  aallssoo  vvaarriioouuss  ddeeccllaarraattiioonnss  aanndd  ccoonnffeerreenncceess  tthhaatt  ssuurrrroouunndd  hheeaalltthh  
pprroommoottiioonnss  wwhhiicchh  aallssoo  eemmpphhaassiizzee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  tthheerree  aarree  aallssoo  vvaarriioouuss  
wwrriittiinnggss  oonn  tthhee  mmaatttteerr  wwhhiicchh  llooookk  aatt  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  ssaayy  iinn  tthhee  eenndd  
ppllaannnniinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  aarree  ccrriittiiccaall..  SSoo  tthheerree  iiss  aa  nnuummbbeerr  ooff  ffrraammeewwoorrkkss  iiff  yyoouu  lliikkee    

CCaann  yyoouu  lliisstt  tthhee  pprrooggrraammmmeess  tthhaatt  yyoouu  ddoo??  

WWee  wwoorrkk  aarroouunndd  ffoouurr  tthheemmeess,,  wwhhiicchh  ccuutt  aaccrroossss  aallll  tthhee  pprrooggrraammmmeess,,  tthhee  oonnee  iiss  hheeaalltthh  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  wwhheerree  tthhee  bbuullkk  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS  wwoorrkk  hhaappppeennss,,  tthheerree  iiss  IIzziinnggaannii  ZZeetthhuu  
wwhhiicchh  iiss  wwoorrkk  aarroouunndd  cchhiillddrreenn,,  IInntteeggrraatteedd  SScchhooooll  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmuunniittyy  PPrrooggrraammmmee,,  
IInntteeggrraatteedd  SSuussttaaiinnaabbllee  LLiivveelliihhooooddss,,  SSeellff  hheellpp  GGrroouuppss..        

HHooww  ddoo  yyoouu  aappppllyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthheessee  pprroojjeeccttss??  

TThhiiss  iiss  wwhheerree  yyoouu  bbeeggiinn  ttoo  sseeee  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  aapppprrooaacchh  II  mmeennttiioonneedd  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg..  IIff  yyoouu  
ttaakkee  IIzziinnggaannii  ZZeetthhuu  ffoorr  eexxaammppllee,,  wwee  wweerree  aapppprrooaacchheedd  bbyy  aa  ddoonnoorr  ttoo  wwoorrkk  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  ttoo  
ddeevveelloopp  tthhiiss  pprrooggrraammmmee  iinn  qquuiittee  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  wwaayy..  SSoo  tthhee  ffiirrsstt  ssttaaggee  tthheerree  wwaass  ggeettttiinngg  ttoo  
kknnooww  ppaarrttiieess,,  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ddooiinngg  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  ssiittuuaattiioonn  aannaallyyssiiss  ssoo  rriigghhtt  ffrroomm  tthhee  wwoorrdd  
ggoo,,  ppaarrttiicciippaattiinngg  ccoommmmuunniittiieess  wweerree  iinnvvoollvveedd  iinn  ggeettttiinngg  ttoo  kknnooww  wwhhaatt  iiss  hhaappppeenniinngg  oonn  tthhee  
ggrroouunndd..  TThhiiss  iiss  aa  ssttaaggee  ooff  eessttaabblliisshhiinngg  wwhhaatt  tthhee  ccuurrrreenntt  rreeaalliittyy  iiss..  

NNooww  tthhee  pprrooggrraammmmee  hhaass  ggrroowwnn  ffrroomm  tthhaatt  aanndd  iinntteerrvveennttiioonnss  hhaavvee  aarriisseenn  ffrroomm  tthhaatt,,  oobbvviioouussllyy  
mmaannyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  lliikkee  oouurrsseellvveess  nneevveerr  ccoommeess  ttoo  aa  pprroocceessss  wwiitthhoouutt  aannyy  pprreeccoonncceeppttiioonnss  ooff  
wwhhaatt  wwee  mmiigghhtt  bbee  aabbllee  ttoo  bbrriinngg..  IItt  wwaass  aa  mmuucchh--nneeggoottiiaatteedd  pprrooggrraammmmee,,  aa  mmiixxttuurree  ooff  wwhhaatt  wwee  
bbrroouugghhtt  iinn  tteerrmmss  ooff  hheeaalltthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeerriieennccee  aanndd  iinntteeggrraattee  tthhaatt  wwiitthh  wwhhaatt  eemmeerrggeedd  
ffrroomm  ssiittuuaattiioonn  aannaallyyssiiss  aanndd  wwhhaatt  tthhee  ppaarrttiicciippaattiinngg  ccoommmmuunniittiieess  ssaaww  aass  aa  vviissiioonn  ooff  tthheeiirr  
ccoommmmuunniittyy..  SSoo  iitt  eevvoollvveedd  ffrroomm  tthheenn..  TThhee  ddoonnoorr  wwaass  qquuiittee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhaatt  pprroocceessss  aass  wweellll,,  
ssoommeetthhiinngg  wwhhiicchh  iiss  vveerryy  uunnuussuuaall,,  NNeellssoonn  MMaannddeellaa  CChhiillddrreenn’’ss  FFuunndd,,  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  qquuiittee  
aaccttiivvee  iinn  rreefflleeccttiinngg  aanndd  hheellppiinngg  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  tthhaatt..  

TThhee  IInntteeggrraatteedd  SScchhoooollss  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraammmmeess  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  ppaarrttiicciippaattoorryy  llooookkiinngg  aatt  
tthhiinnggss  lliikkee  lleeaaddeerrsshhiipp  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy  sseettttiinngg,,  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  SSBBGGss  
,,mmuunniicciippaalliittyy,,  sscchhooooll  iimmpprroovveemmeenntt  ppllaannss  eettcc  ..WWee  ttrryy  ttoo  bbrriinngg  qquuiittee  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  
ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  ssaayy  wwhhaatt  iiss  tthhee  vviissiioonn  ffoorr  tthhiiss  wwoorrkk  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  
pprrooggrraammmmeess  ssuucchh  aass  hheeaalltthh  ccoommmmuunniiccaattiioonn  hhaavvee  ffooccuusseedd  mmoorree  oonn  tthhee  mmeessssaaggee  aanndd  ccoonntteenntt  ooff  
mmeessssaaggeess  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddrriivveenn  tthhee  tthheeoorryy  ooff  hheeaalltthh  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  IItt  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssoocciiaall  
eeccoollooggyy  mmooddeell  wwhheerree  wwee  hhaavvee  iinnddiivviidduuaall,,  wwhhoo  iiss  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  aa  ffaammiillyy,,  wwhhiicchh  iiss  llooccaatteedd  
wwiitthhiinn  aa  ccoommmmuunniittyy  aanndd  bbiiggggeerr  ssoocciieettyy..  AAlltthhoouugghh  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  iinnddiivviidduuaall,,  wwee  
hhaavvee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  hhuuggee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  iinntteerraaccttiioonnss  aatt  tthheessee  vvaarriioouuss  lleevveellss..  AAlltthhoouugghh  
wwee  wwoorrkk  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  iinnddiivviidduuaall,,  wwee  aallssoo  ttrryy  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  lleeaaddeerrsshhiipp  wwiitthh  
ccuullttuurraall  nnoorrmmss  bbuutt  tthheerree  iiss  jjooiinntt  rreefflleeccttiioonn,,  tthheerree  iiss  ffeeeeddbbaacckk  bbuutt  iitt’’ss  nnoott  rreeaallllyy  tthhee  ssaammee  mmooddeell  
aass  tthhiiss  oonnee..  

WWhhoo  aarree  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  aarree  tthheeiirr  iinntteerreessttss  iinn  tthhee  iinntteeggrraatteedd  sscchhoooollss  pprrooggrraammmmeess??  

TThheerree  aarree  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  aass  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  22000099  aannnnuuaall  rreeppoorrtt..  

TThheerree  aarree  aallwwaayyss  tteennssiioonnss  bbeettwweeeenn  mmaannddaatteess  ooff  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss;;  tthheessee  mmaayy  nnoott  bbee  
aallwwaayyss  nneeggaattiivvee..  SSttaakkeehhoollddeerrss  aallssoo  wwiieelldd  ddiiffffeerreenntt  aammoouunntt  ooff  ppoowweerr  aass  RRoobbeerrtt  CChhaammbbeerrss  
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ddiissccuussss  ((uuppppeerrss  aanndd  lloowweerrss))..  PPoowweerr  ddyynnaammiiccss  aarree  ddiiffffeerreenntt  aanndd  ssoommeettiimmeess  tthheeyy  sshhiifftt,,  tthheerree  iiss  
ppoowweerr  oovveerr  ppeeooppllee,,  ppoowweerr  wwiitthhiinn  oouurrsseellvveess,,  ppoowweerr  wwiitthh  ootthheerr  ppeeooppllee,,  ppoowweerr  ttoo  sseeee  ssoommee  
tthhiinnggss  tthhrroouugghh..  OOuurr  pprrooggrraammmmeess  hhaavvee  bbeeeenn  eexxpplloorriinngg  tthhiiss,,  wwoommeenn  aarree  ssoommeettiimmeess  ppeerrcceeiivveedd  
nnoott  ttoo  hhaavvee  ppoowweerr,,  yyoouutthh  aatt  sscchhooooll  pprreettttyy  ppoowweerrlleessss  yyeett  tthhoossee  aarree  mmeeaanntt  ttoo  bbee  ddiirreecctt  
bbeenneeffiicciiaarriieess  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmeess  SSGGBBss;;  WWhhaatt  ppoowweerr  ddoo  tthheeyy  hhaavvee??,,  TThheeyy  aarree  mmaannddaatteedd  ttoo  
ffaaiirrllyy  rruunn  tthhee  sscchhooooll..  TThheeyy  ddoonn’’tt  hhaavvee  ppoowweerr  oovveerr  bbuutt  ppoowweerr  wwiitthh  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  aa  hhiigghhllyy  
ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh  ssoo  tthhaatt  aallll  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ccaann  aaccttuuaallllyy  lliisstteenn  aanndd  hheeaarr  eeaacchh  ootthheerr  aanndd  
ccoommee  ttoo  ssoommee  ssoorrtt  ooff  mmuuttuuaallllyy  bbeenneeffiicciiaall  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  sshhooww  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  rreeaalliittyy,,  
mmuunniicciippaalliittiieess  aarree  mmaannddaatteedd  ttoo  rruunn  tthhee  iinntteeggrraatteedd  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  iinn  tthheeiirr  aarreeaass,,  iinn  
tthheeoorryy  tthheeyy  hhaavvee  rreessoouurrcceess  aanndd  ppoowweerr  eettcc..  

QQnn::  WWhhaatt  iiss  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  tteennssiioonnss??  

TThheeyy  ccaann  bbee  ppoossiittiivvee  oorr  ddeessttrruuccttiivvee,,  oouurr  pprrooggrraammmmee  ttaakkee  tthhee  mmooddeell  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  ddeevveellooppmmeenntt  rreessoouurrcceess  aassssoocciiaattiioonn,,  tthheeyy  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  ffiirrsstt  ssttaaggee  bbeeiinngg  tthhaatt  ooff  
rreellaattiioonnsshhiipp  bbuuiillddiinngg..  UUllttiimmaatteellyy,,  iinn  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddeevveellooppmmeenntt  aapppprrooaacchh  eevveerryytthhiinngg  
ddeeppeennddss  oonn  tthhaatt  ..TThhee  nneexxtt  ssttaaggee  iiss  tthhaatt  ooff  ggaaiinniinngg  uunnddeerrssttaannddiinngg  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ddiiaaggrraamm  iinn  tthhee  
rreeppoorrtt..  TThhee  nneexxtt  ssttaaggee  iiss  ffaacciilliittaattiinngg  cchhaannggee..  FFrroomm  tthhaatt  pprroocceessss  eemmeerrggeennccee  aann  aaccttiioonn  ppllaann  
iiddeeaallllyy  ssoommee  iinnddiiccaattoorrss  ffoorr  cchhaannggee..  SSoo  hhooww  ddooeess  oonnee  ffaacciilliittaattee  tthhaatt  pprroocceessss??  OOuurr  wwoorrkk  iiss  nnoott  
ttoo  ggoo  aanndd  mmaakkee  tthhaatt  cchhaannggee  hhaappppeenn,,  oouurrss  iiss  ttoo  ffaacciilliittaattee  wwhhaatteevveerr  eemmeerrggeess  ffrroomm  tthhaatt,,  iittss  nnoott  
ddeelliivveerr  tthhee  ddeessiirreess  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  nneexxtt  ssttaaggee  iiss  ssuuppppoorrttiinngg  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ––iinn  
ssuuppppoorrttiinngg  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhheerree  wwee  ccaann  iinn  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss  aanndd  tthhaatt  pprroobbaabbllyy  cchhaannggeess  
oovveerr  ttiimmee  aanndd  oonnee  iiss  wwoorrkkiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  cciirrccllee  oovveerr  ttiimmee  oonnee  nneeeeddss  ttoo  ccoommee  bbaacckk  ttoo  tthhee  
ssiittuuaattiioonn  ooff  rreevviieewwiinngg  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeeccaauussee  mmaayybbee  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  cchhaannggeedd  ,,mmaayybbee  iitt  wwiillll  
bbee  ttiimmee  ttoo  ppuullll  oouutt  ooff  tthhaatt  ssiittuuaattiioonn  ssoo  iitt’’ss  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  pprroocceessss..  SSoommee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffaallll  ooffff  tthhee  
wwaayy,,  ssoommee  rreemmaaiinn  eessppeecciiaallllyy  ccoonnssiiddeerriinngg  rroollee  ppllaayyeerrss  lliikkee  SSGGBBss  wwhhoo  aarree  eelleecctteedd  ..  PPllaayyeerrss  
tthheeyy  mmoovvee  iinn  aanndd  oouutt  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  nneecceessssaarriillyy  ccoonnttiinnuuiittyy  oovveerr  aa  lloonngg  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  ffoorr  
eexxaammppllee  mmuunniicciippaall  ccoouunncceelllloorrss  wwhhoo  aarree  eelleecctteedd  mmaayy  nnoott  bbee  tthheerree  iinn  tthhee  nneexxtt  rroouunndd  ooff  
eelleeccttiioonnss,,  ssoo  ssoommee  rroollee  ppllaayyeerrss  mmiigghhtt  mmoovvee  oouutt  ooffff  tthhee  pprroocceessss  ssoo  wwee  aallssoo  nneeeedd  ttoo  llooookk  aatt  
iinnssttiittuuttiioonnaalliizziinngg  tthhee  pprroocceessss  ttoo  gguuaarraanntteeee  aann  eelleemmeenntt  ooff  ssttaabbiilliittyy  aanndd  ccoonnttiinnuuiittyy  iinn  aa  
pprrooggrraammmmee  aanndd    iinn  tthhaatt  yyoouu  ffiinndd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  ssttrruuccttuurreess  aanndd  ppoolliicciieess  aanndd  
ffrraammeewwoorrkk  aarroouunndd  wwhhiicchh  mmaayybbee  iinnddiivviidduuaallss  ccoommee  aanndd  ggoo  bbuutt    ddooeessnn’’tt  aaffffeecctt  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  
tthhee  pprrooggrraammmmee..  

WWhhaatt  iimmppaacctt  ddooeess  eexxcclluussiioonn  ooff  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  hhaavvee  oonn  tthhee  pprrooggrraammmmee  

IInn  tthhiiss  mmooddeell  tthhaatt  wwee  uussee  iinn  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  tthheemm  II  hhaavvee  bbeeeenn  qquuiittee  bbeeeenn  iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthhee  
wwoorrkk  ooff  JJoohhnn  MMaakkeennuutt  aanndd  JJooddyy  CCrriippssmmaann..  TThheeyy  ssaayy  iinn  tthhiiss  vviissiioonniinngg  pprroocceessss  iittss  vveerryy  
iimmppoorrttaanntt  ttoo  ggeett  tthhee  rriigghhtt  ppeeooppllee  aarroouunndd  tthhee  ttaabbllee,,  ssoommeettiimmeess  tthhaattss  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  aa  nnuummbbeerr  
ooff  rreeaassoonnss::  ddeeppeennddiinngg  oonn::  PPoowweerr  iissssssuueess,,  WWhhoo  hhaass  tthhee  vvooiiccee,,  WWhhoo  iiss  mmaarrggiinnaalliisseedd..  

TThheeyy  oofftteenn  ttaallkk  ooff  ssttrraannggeerrss  iinn  ccoommmmuunniittiieess  tthhoossee  ppeeooppllee  wwhhoossee  vvooiicceess  aarree  oofftteenn  uunnhheeaarrdd..  
SSoommeettiimmeess  tthhee  eellddeerrllyy,,  ssoommeettiimmeess  tthhee  yyoouutthhss,,  ssoommeettiimmeess  tthhee  ddiissaabblleedd,,  iitt  mmiigghhtt  bbee  wwoommeenn..  
SSoommeettiimmeess  wwhheenn  iitt  ttuurrnnss  ttoo  hhaavvee  ddoommiinnaanntt  vvooiicceess  aarroouunndd  tthhee  ttaabbllee,,  iiff  oonnee  iiss  lleeaavviinngg  oouutt  
cceerrttaaiinn  vvooiicceess,,  oonneess  vviissiioonn  ooff  tthhee  ffuuttuurree  iiss  oonnllyy  ppaarrttiiaall  wwhhiicchh  ddooeessnn’’tt  mmeeaann  yyoouu  ccaann’’tt  ggoo  aahheeaadd  
iitt  ddooeessnn’’tt  mmeeaann  tthhaatt  uu  nneeeedd  ttoo  bbee  ccaauuttiioouuss  ooff  tthhee  ppaarrttiiaall  mmaatttteerr  ooff  tthhaatt  vviissiioonn  aanndd  tthheenn  yyoouu  
hhaavvee  ttiimmee  ttoo  ssttrriivvee  ttoo  bbrriinngg  tthhoossee  vvooiicceess  ootthheerrwwiissee  tthhoossee  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  eexxcclluuddeedd  aarree  
ggooiinngg  ttoo  ffeeeell  mmoorree  mmaarrggiinnaalliizzeedd  aanndd  tthhaatt  ccaann  aallwwaayyss  uunnddeerrmmiinnee  tthhee  pprroocceessss..  
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AAppppeennddiixx  II::  IInntteerrvviieeww  wwiitthh  TTVVTT  PPrrooggrraammmmeess  IImmpplleemmeennttaattiioonn  MMaannaaggeerr  

MMrr..  SStteepphheenn  SShhiissaannyyaa,,    JJuullyy  2299,,  22001111,,  eemmaaiill..  
  
FFRROOMM::  

  SStteepphheenn  SShhiissaannyyaa    

TTOO::  

  mmuussaalluubboommbboo@@yyaahhoooo..ccoomm    

FFrriiddaayy,,  JJuullyy  2299,,  22001111  1111::4400  AAMM  

DDeeaarr  MMuussaarraa,,  

II  hhaavvee  ggiivveenn  iinn  ssoommee  iinnppuutt  ttoo  yyoouurr  iinntteerrvviieeww..  

IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ffoollllooww--uupp,,  pplleeaassee  ffeeeell  ffrreeee  ttoo  ccoonnttaacctt  mmee..  

TThhaannkkss,,  

SStteepphheenn  

FFrroomm::  MMuussaarraa  LLuubboommbboo  [[mmaaiillttoo::mmuussaalluubboommbboo@@yyaahhoooo..ccoomm]]    
SSeenntt::  1122  JJuullyy  22001111  0055::0066  PPMM  
TToo::  SStteepphheenn  SShhiissaannyyaa  
SSuubbjjeecctt::  RRee::  IInntteerrvviieewwss  

TThhaatt''ss  wwoonnddeerrffuull..  TThheessee  aarree  tthhee  qquueessttiioonnss  II  nneeeedd  yyoouu  ttoo  aannsswweerr..    
  
11))  CCaann  yyoouu  eexxppllaaiinn  hhooww  TTVVTT  iimmpplleemmeennttss  iittss  pprrooggrraammmmeess..  
  
22))  HHooww  ddoo  yyoouu  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  aallll  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  aarree  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmeess..    
  
33))  WWhhaatt  ssyysstteemm//mmooddeell//tthheeoorryy  tthhaatt  yyoouu  uussee  iinn  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  ttoo  
pprroocceeeedd  II  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tteennssiioonnss  oorr  ccoonnfflliicctt  aarriissee  dduuee  ttoo  ddiiffffeerreenntt  iinntteerreessttss  ooff  tthheessee  
ssttaakkeehhoollddeerrss    
  
44))  AArree  tthheerree  ssoommee  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  aarree  ppoowweerrffuull  tthhaann  tthhee  ootthheerrss??  IIff  ssoo,,  hhooww  ddooeess  tthhiiss  aaffffeecctt  
yyoouurr  pprrooggrraammmmeess  aanndd  hhooww  ddoo  yyoouu  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  aallll  iinntteerreessttss  aarree  rreepprreesseenntteedd    
  
55))  WWhhyy  ddoo  uu  ccoonnssiiddeerr  ssttaakkeehhoollddeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  nneecceessssaarryy  iinn  yyoouurr  pprrooggrraammmmeess..    
  
PPlleeaassee  kkiinnddllyy  aassssiisstt  bbyy  pprroovviiddiinngg  aass  mmuucchh  ddeettaaiill  aass  yyoouu  ccaann..    
  
TThhaannkk  yyoouu  vveerryy  mmuucchh    

SSeenntt  ffrroomm  mmyy  BBllaacckkBBeerrrryy®®  wwiirreelleessss  ddeevviiccee  
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WWhhoo  wwee  aarree..    FFoouunnddeedd  iinn  11995533  iinn  tthhee  VVaalllleeyy  ooff  aa  TThhoouussaanndd  HHiillllss  iinn  KKZZNN,,  TThhee  VVaalllleeyy  TTrruusstt  iiss  aa  
hheeaalltthh  pprroommoottiioonn  cceennttrree  wwoorrkkiinngg  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  pprroovviinnccee..  

  OOuurr  vviissiioonn  iiss  ccoommmmuunniittiieess  iinn  wwhhiicchh  rreessoouurrccee  ppoooorr  ppeeooppllee  iinn  ppeerrii--uurrbbaann  aanndd  rruurraall  aarreeaass  ttaakkee  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  iimmpprroovviinngg  tthheeiirr  oowwnn  hheeaalltthh  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  wwiitthhiinn  aa  ddeemmooccrraattiicc  ssoocciieettyy..  

WWhhaatt  wwee  ddoo..    WWee  eennaabbllee  ppeeooppllee  ttoo  iinniittiiaattee  aanndd  ssuussttaaiinn  tthheeiirr  oowwnn  ddeevveellooppmmeennttaall  cchhaannggee  pprroocceesssseess..  

HHooww  wwee  wwoorrkk..    WWee  eennggaaggee  wwiitthh  ppeeooppllee  iinn  iinntteeggrraatteedd  pprroocceesssseess,,  ddeessiiggnneedd  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  
ddeevveellooppmmeennttaall  cchhaannggee  aatt  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  oorrggaanniissaattiioonnaall  aanndd  wwhhoollee  ssyysstteemmss  lleevveellss..    TThheessee  pprroocceesssseess  
iinncclluuddee::  

  FFaacciilliittaattiioonn  
  SSuuppppoorrttiivvee  ttrraaiinniinngg  
  PPaarrttnneerrsshhiipp  ccoollllaabboorraattiioonn    
  LLoobbbbyyiinngg  aanndd  aaddvvooccaaccyy  
  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  mmooddeellss  ooff  ggoooodd  ((rreelleevvaanntt  aanndd  aapppprroopprriiaattee))  pprraaccttiiccee    
  AAccttiioonn  rreesseeaarrcchh::  rreesseeaarrcchh  ttoo  ssuuppppoorrtt  lleeaarrnniinngg  tthhrroouugghh  aaccttiioonn    
  SShhaarriinngg  oouurr  lleeaarrnniinngg  tthhrroouugghh  ddooccuummeennttaattiioonn  aanndd  pprreesseennttaattiioonnss  iinn  vvaarriioouuss  ffoorrmmss..  

OOuurr  wwoorrkk  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt::  

  AA  ppoovveerrttyy  ggaapp  eexxiissttss  aanndd  ppoosseess  aa  cchhaalllleennggee  ttoo  oouurr  wwoorrkk..  
  EExxiissttiinngg  rreessoouurrcceess  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  aarree  bbaaddllyy  mmaannaaggeedd  aanndd  uunnddeerruuttiilliizzeedd..  AAllll  ppeeooppllee  hhaavvee  

ppootteennttiiaall  
  AAllll  ppeeooppllee  hhaavvee  cchhooiicceess  
  AAllll  ppeeooppllee  hhaavvee  eeqquuaall  rriigghhttss  
  GGoooodd  hheeaalltthh  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  rreeqquuiirree  ppoossiittiivvee  iinntteerraaccttiioonnss  bbeettwweeeenn  ppeeooppllee  aanndd  

tthheeiirr  eennvviirroonnmmeennttss..    
  DDeessiirreedd  rreessuullttss  aarree  bbeesstt  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  ssyynneerrggyy..  

  
SSttrraatteeggiicc  PPrriioorriittiieess  

  TToo  bbee  rreeccooggnniisseedd  aass  aa  lleeaaddiinngg  pprrooppoonneenntt  ooff  ppeeooppllee--cceennttrreedd  ddeevveellooppmmeenntt..      
  TToo  aalliiggnn  oouurr  wwoorrkk  ttoo  nnaattiioonnaall  pprriioorriittiieess..  
  TToo  eemmpphhaassiissee  ppeerrssoonnaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  aaddvvooccaaccyy,,  aanndd  eennaabblleemmeenntt  ttoo  ffaacciilliittaattee  cchhaannggee..  
  TToo  eennhhaannccee  eeffffeeccttiivveenneessss  bbyy  wwoorrkkiinngg  aass  aa  lleeaarrnniinngg  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  bbyy  ssttrreennggtthheenniinngg  

mmoonniittoorriinngg,,  eevvaalluuaattiioonn,,  aanndd  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk  ttoo  eennssuurree  ppaarrttiicciippaattoorryy  vvaalliiddaattiioonn..    
  TToo  bbee  ssttaaffffeedd  bbyy  hhiigghhllyy  ccoommppeetteenntt  aanndd  ccoommmmiitttteedd  ppeerrssoonnnneell  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  ccrreeaattiivveellyy  iinn  tteeaammss  

aanndd  ppaarrttnneerrsshhiippss..  
  
TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ssttaatteemmeennttss  

  TToo  ppoossiittiivveellyy  iinnfflluueennccee  ppeeooppllee’’ss  vviieewwss  ooff  tthheeiirr  oowwnn  sseellff--wwoorrtthh..  
  TToo  iinnccrreeaassee  ppeeooppllee’’ss  aawwaarreenneessss  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  iimmpprroovveedd  qquuaalliittyy  ooff  

lliiffee..  
  TToo  iinnfflluueennccee  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  ddiiffffeerreenntt  sseeccttoorrss  ccoollllaabboorraattee..  
  TToo  iinnfflluueennccee  tthhee  ssyysstteemmss  tthhaatt  iimmppaacctt  iinn  ppeeooppllee’’ss  hheeaalltthh  aanndd  wwaayy  ooff  lliiffee..  
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CCoorree  vvaalluueess::    IInntteeggrriittyy,,  HHuummaann  ddiiggnniittyy,,  PPrrooaaccttiivviittyy,,  EEnnaabblleemmeenntt,,  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy..  

  

22))  CCaann  yyoouu  eexxppllaaiinn  hhooww  TTVVTT  iimmpplleemmeennttss  iittss  pprrooggrraammmmeess..  

TThhrroouugghh  eennggaaggiinngg  wwiitthh  ccoommmmuunniittiieess  iinn  eexxiissttiinngg  pprrooggrraammmmeess,,  nneeeeddss  aarree  iiddeennttiiffiieedd  tthhaatt  ttrriiggggeerr  
aa  nneeww  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittiieess..  IInn  ssoommee  ccaasseess,,  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  ccoommee  
uuppffrroonntt  ttoo  rreeqquueesstt  TTVVTT  ttoo  iinntteerrvveennee  iinn  ssiittuuaattiioonnss  tthhaatt  aarree  aaffffeeccttiinngg  tthheemm..  IIff  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn  iiss  
ttoo  bbee  iinn  aann  aarreeaa  wwhheerree  wwee  aarree  aallrreeaaddyy  wwoorrkkiinngg,,  mmiinniimmuumm  eeffffoorrtt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  kkiicckk--ssttaarrtt  tthhee  
iinntteerrvveennttiioonn  ssiinnccee  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  eexxiissttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  IInn  nneeww  aarreeaass,,  tthhee  wwhhoollee  pprroocceessss  ooff  
ccoommmmuunniittyy  eennttrryy  aanndd  eennssuurriinngg  ttoottaall  bbuuyy--iinn  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  hhaass  ttoo  bbee  aaddhheerreedd  ttoo..  IInn  mmoosstt  
ccaasseess  wwee  ggoo  tthhrroouugghh  ccoommmmuunniittyy  ggaattee  kkeeeeppeerrss  wwhhoo  mmaayy  bbee  eellddeerrss  oorr  IInndduunnaass  aass  aaddvviisseedd  bbyy  tthhee  
ccoommmmuunniittyy..  WWiitthh  bbaassiicc  iinniittiiaall  ddaattaa,,  iinntteerrvveennttiioonn  ppllaannss  aarree  ddrraawwnn  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss..  TThhee  aassssuummppttiioonn  iiss  tthhaatt  ffuunnddiinngg  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  sseeccuurreedd..  

TThhee  ppllaannss  aarree  ddrraawwnn  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  iitt  iiss  kknnoowwnn  wwhhaatt  aaccttiivviittiieess  aarree  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  
mmoonntthhllyy  bbaassiiss  wwiitthh  tthhee  aaccccoommppaannyyiinngg  bbuuddggeett..    TThhee  ppllaann  sshhoowwss  iinn  ddeettaaiill  wwhhoo,,  ffrroomm  TTVVTT  wwiillll  
bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  aaccttiivviittyy,,  wwhhoo  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aarree  ttaarrggeetteedd  bbyy  tthhee  aaccttiivviittyy  aanndd  tthheeiirr  
nnuummbbeerrss..  

  
33))  HHooww  ddoo  yyoouu  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  aallll  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteerreessttss  aarree  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmeess??    

DDuurriinngg  tthhee  ddrraawwiinngg  ooff  tthhee  ppllaann,,  iitt  iiss  eennssuurreedd  tthhaatt  aallll  tthhoossee  ttaarrggeett  ggrroouuppss  aarree  iinncclluuddeedd  aass  
ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  AAss  II  iinnddiiccaatteedd  eeaarrlliieerr,,  pprriioorr  ttoo  tthhee  ddrraawwiinngg  ooff  
tthhee  ppllaann,,  tthheerree  iiss  aann  iinniittiiaall  eennggaaggeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  tthheemm  ttoo  iinnppuutt  iinnttoo  tthhee  
ppllaannnniinngg  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  TTVVTT  sstteeppss  iinn  ttoo  ffaacciilliittaattee  eennssuurreess  tthhaatt  
ssttaakkeehhoollddeerrss’’  iinntteerreessttss  aarree  bbrroouugghhtt  oouutt..  RReemmeemmbbeerr  wwee  eennaabbllee  ppeeooppllee  ddoo  iitt  bbyy  tthheemmsseellvveess!!  WWee  
ddoonn’’tt  ddoo  iitt  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  ccoommmmuunniittyy  aassiiddee,,  wwee  eennssuurree  tthhaatt  wwee  hhaavvee  iiddeennttiiffiieedd  wwhhoo  
iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iiss  hhaavviinngg  aa  ssiimmiillaarr  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  aanndd  
nnoott  ccoommppeettiinngg..  TThhiiss  iiss  oouurr  ssttrreennggtthh,,  wwhheerree  wwee  bbeelliieevvee  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  ccoommmmuunniittyy  
ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss  wwiillll  hhaavvee  ggrreeaatteerr  iimmppaacctt  aatt  aa  lleesssseerr  ccoosstt  

  
44))  WWhhaatt  ssyysstteemm//mmooddeell//tthheeoorryy  tthhaatt  yyoouu  uussee  iinn  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  ttoo  pprroocceeeedd  iinn  
tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tteennssiioonnss  oorr  ccoonnfflliicctt  aarriissee  dduuee  ttoo  ddiiffffeerreenntt  iinntteerreessttss  ooff  tthheessee  ssttaakkeehhoollddeerrss??  

    
TToo  TTVVTT,,  aa  ssttaakkeehhoollddeerr  iinn  pprrooggrraammmmeess  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aarree  aaccttoorrss  ((ppeerrssoonnss  oorr  oorrggaanniizzaattiioonnss))  
wwiitthh  aa  vveesstteedd  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd..  TThheessee  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  oorr  
““iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess,,””  ccaann  uussuuaallllyy  bbee  ggrroouuppeedd  iinnttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaatteeggoorriieess::  
iinntteerrnnaattiioonnaall//ddoonnoorrss,,  nnaattiioonnaall  ppoolliittiiccaall  ((lleeggiissllaattoorrss)),,  ppuubblliicc  ((DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  HHeeaalltthh,,  
EEdduuccaattiioonnss,,  SSoocciiaall  DDeevveellooppmmeenntt  eettcc)),,  ccoommmmeerrcciiaall//pprriivvaattee  ffoorr--pprrooffiitt,,  nnoonn--pprrooffiitt  
((nnoonnggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  [[NNGGOOss]],,  ffoouunnddaattiioonnss)),,  cciivviill  ssoocciieettyy,,  aanndd  uusseerrss//ccoonnssuummeerrss..  

CCrriittiiccaall  qquueessttiioonnss  ffoorr  uuss  iinncclluuddee  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  

  WWhhoo  aarree  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  ((ffrroomm  aa  ppoowweerr  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp  aannaallyyssiiss))??  
  WWhhaatt  iiss  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss''  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ppoolliiccyy??  
  WWhhaatt  aarree  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss''  ppoossiittiioonnss  oonn  tthhee  ssppeecciiffiicc  pprrooggrraammmmee  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd??  
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  WWhhaatt  ddoo  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  sseeee  aass  ppoossssiibbllee  aaddvvaannttaaggeess  oorr  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  tthhee  PPrrooggrraammmmee  
ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd??  

  WWhhiicchh  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmiigghhtt  ffoorrmm  aalllliiaanncceess??  
  
  
55))  AArree  tthheerree  ssoommee  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  aarree  ppoowweerrffuull  tthhaann  tthhee  ootthheerrss??  IIff  ssoo,,  hhooww  ddooeess  tthhiiss  aaffffeecctt  yyoouurr  
pprrooggrraammmmeess  aanndd  hhooww  ddoo  yyoouu  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  aallll  iinntteerreessttss  aarree  rreepprreesseenntteedd    

IInn  aannyy  ccoommmmuunniittyy,,  tthheerree  wwiillll  bbee  ddiiffffeerreennttiiaall  ppoowweerr  rreellaattiioonnss..  OOuurr  aapppprrooaacchh  iiss  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhee  
ddiiffffeerreenncceess  aanndd  uuttiilliissee  tthhee  ssttrreennggtthhss  iinn  tthhee  ddiiffffeerriinngg  ppoolleess  ffoorr  tthhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  
AAggaaiinn  hheerree,,  iitt  iiss  rreemmiinnddeedd  tthhaatt  wwee  aarree  ffaacciilliittaattoorrss  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  eennssuurriinngg  tthhaatt  eevveenn  tthhee  
wweeaakkeesstt  hhaavvee  tthheeiirr  iinnppuutt  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  

TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  iiss  ddeeffiinneedd  hheerree  aass  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
tthhee  pprrooggrraammmmee..  SSiinnccee  ppoowweerr  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp  aarree  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  ddeetteerrmmiinnee  aa  
ssttaakkeehhoollddeerr''ss  aabbiilliittyy  ttoo  aaffffeecctt  oorr  bblloocckk  tthhee  pprrooggrraammmmee  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  tthheessee  ttwwoo  
cchhaarraacctteerriissttiiccss  aarree  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ""iimmppoorrttaannccee""  aannaallyyssiiss..  

66))  WWhhyy  ddoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  ssttaakkeehhoollddeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  nneecceessssaarryy  iinn  yyoouurr  pprrooggrraammmmeess..    

SSttaakkeehhoollddeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  ccrriittiiccaall  bbeeccaauussee  wwiitthhoouutt  tthheeiirr  bbuuyy--iinn  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee,,  tthheerree  mmaayy  
bbee  nnoo  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  IItt  iiss  nnoott  aabboouutt  TTVVTT  pprrooggrraammmmeess  bbuutt  ccoommmmuunniittyy  
pprrooggrraammmmeess..  WWee  ffaacciilliittaattee  tthheeiirr  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmeess..  

##
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AAppppeennddiixx  JJ::  IInntteerrvviieeww  wwiitthh  tthhee  DDrraammAAiiddEE  DDiirreeccttoorr  

MMrr..  MMkkoonnzzeennii  GGuummeeddee,,  JJuullyy  1155,,  22001111..  DDuurrbbaann..  
  
CCaann  yyoouu  ggiivvee  mmee  aa  qquuiicckk  rruunnddoowwnn  ooff  wwhhaatt  DDrraammAAiiddEE  iiss??  

WWee  ddoo  pprroojjeeccttss  iinn  ppuubblliicc  hheeaalltthh  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  tteerrttiiaarryy  iinnssttiittuuttiioonnss  wwhhiicchh  iiss  aabboouutt......WWee  
aallssoo  mmaakkee  ssttuuddeennttss  aawwaarree  ........  

IIss  tthhaatt  tthhee  rreeaassoonn  wwhhyy  yyoouurr  bbooaarrdd  ooff  ttrruusstteeeess  hhaass  ssuucchh  aa  ccoommppoossiittiioonn??  

IItt  iiss  aann  aatttteemmpptt  ttoo  mmaakkee  iitt  mmoorree  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  wwhhaatt  wwee  ddoo  

TThhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonn..........,,  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  hheeaalltthh............,,  wwee  aallssoo  uusseedd  ttoo  hhaavvee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  
ssoocciiaall  wweellffaarree..................    

WWee  tthhoouugghhtt  iitt  wwaass  iimmppoorrttaanntt  ttoo  hhaavvee  rreepprreesseennttaattiioonn  ffrroomm  aallll  tthheessee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  iitt  ccoouulldd  bbee  
mmoorree..........  

WWhhyy  iiss  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnvvoollvvee  aallll  tthheessee  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss??  

LLeett  mmee  ggiivvee  yyoouu  aann  eexxaammppllee  ooff  tthhee  hheeaalltthh  pprroommootteerrss  pprroojjeeccttss..  IItt  iiss  aa  pprrooggrraammmmee  tthhaatt  ssppeeaakkss  ttoo  
hheeaalltthh  aanndd  iiss  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd  iinn  tteerrttiiaarryy  iinnssttiittuuttiioonnss..  IIff  tthhee  hheeaalltthh  pprroommootteerrss  aarree  nnoott  kknnoowwnn  iinn  
tthheessee  iinnssttiittuuttiioonnss,,  tthhee  aauutthhoorriittiieess  wwiillll  nnoott  aallllooww  tthheemm  ttoo  wwoorrkk  tthheerree..  SSoo  iitt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  
bbee  pprrooppeerrllyy  ggrroouunnddeedd  aanndd  ssiittuuaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ssttrruuccttuurreess..  

WWhhaatt  aarree  tthhee  rroolleess  ooff  tthheessee  ddeeppaarrttmmeennttss??  

LLeett  mmee  bbeeggiinn  bbyy  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  DDrraammAAiiddEE..  IItt  ssttaarrtteedd  iinn  11999922  uunnddeerr  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  DDooHH  aanndd  
DDooEE  wwhhoo  ccaammee  ttoo  tthhee  ddrraammaa  ddeeppaarrttmmeenntt..  TThheerree  wweerree  ddrraammaa  ssttuuddeennttss,,  aallll  tthheeyy  kknneeww  wwaass  
ddrraammaa..  TThheeyy  ssaaiidd  llooookk,,  wwee  aarree  ffaacceedd  wwiitthh  tthhiiss  HHIIVV  pprroobblleemm,,  wwee  wwaanntt  aa  mmeetthhooddoollooggyy  tthhaatt  ccaann  
sshhooww  tthhiiss  vviirruuss  ssoo  tthhaatt  ppeeooppllee  ccaann  bbeelliieevvee,,  tthhaatt  sshhoowwss  hhooww  iitt  mmuullttiipplliieess..........  DDrraammaa  wwaass  aann  
aapppprroopprriiaattee  ttooooll  ttoo  ddoo  tthhiiss..  BBuutt  tthheessee  ttwwoo  ddeeppaarrttmmeennttss  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  bbooaarrdd  bbeeccaauussee  oouurr  
pprroojjeeccttss  ssppeeaakk  ttoo  hheeaalltthh  aanndd  eedduuccaattiioonn..  TThheeyy  ssaaiidd  wwee  wwaanntt  yyoouu  ttoo  tteeaacchh  oouurr  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  
sscchhoooollss  aaccrroossss  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall,,  wwhhiicchh  iiss  wwhhaatt  wwee  aarree  ddooiinngg..  

TThheeyy  aallssoo  pprroovviiddee  mmeennttoorrsshhiipp  aanndd  gguuiiddaannccee  aanndd  aallssoo  wwee  aarree  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthheeiirr  rreeqquuiirreemmeennttss..  
TThhee  DDooHH  wwaannttss  ttoo  sseeee  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  HHIIVV  iinnffeeccttiioonn  ssoo  tthhaattss  tthheeiirr  iinntteerreesstt........  

NNGGOOss  ccoommpplleemmeennttss  wwhhaatt  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ddoonnee  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt..  IInn  iinnssttaanncceess  wwhheerree  tthheerree  iiss  
aabbsseennccee  ooff  sseerrvviicceess,,  NNGGOOss  ccoommee  aanndd  aaddddrreessss  tthhaatt  nneeeedd..  SSoo  iinn  aa  wwaayy  yyoouu  ccaann’’tt  ssaayy  aass  aann  NNGGOO  
yyoouu  wwoorrkk  wwiitthh  ssoommeeoonnee  wwiitthhoouutt  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  pprriioorriittiieess  ooff  yyoouurr  ccoouunnttrryy..  AAlltthhoouugghh  yyoouu  
ccaann  ssttaarrtt  ssoommeetthhiinngg  nneeww  aass  wweellll,,  yyoouu  aarree  nnoott  ggooiinngg  ttoo  hhaavvee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ffoorr  lloonngg,,  yyoouu  hhaavvee  ttoo  
wwoorrkk  wwiitthh  ggoovveerrnnmmeenntt  bbeeccaauussee  iitt  iiss  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhaatt  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  SSoo  oouurrss  iiss  jjuusstt  ttoo  
ccoommpplleemmeenntt  oorr  ssuupppplleemmeenntt,,  iinnffoorrmmeedd  bbyy  ppoolliiccyy  wwhhaatt  hhaass  ttoo  bbee  ddoonnee..  

HHooww  ddoo  yyoouu  aappppllyy  ppaarrttiicciippaattiioonn??  

PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  oouurr  pprroojjeeccttss  mmeeaann  tthhaatt  wwee  sseellff  ccrriittiiccaall  ooff  wwhhaatt  wwee  ddoo..  WWhheenn  iimmpplleemmeennttiinngg  oouurr  
pprroojjeeccttss  wwee  ggiivvee  vvooiiccee  ttoo  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo  ssuucchh  aann  eexxtteenntt  tthhaatt  wwee  pprroovviiddee  ssppaaccee  ffoorr  tthheemm  ttoo  
ccoommee  aanndd  ggiivvee  ddiirreeccttiioonn  ttoo  tthhee  pprroojjeecctt..  EEssttaabblliisshheedd  tthhaatt  wwaayy,,  wwee  ddeevveellooppeedd  oouurr  oowwnn  ddrraammaa  
mmeetthhooddoollooggyy  wwhhiicchh  uusseess  mmuussiicc  aanndd  eelleemmeennttss  ooff  ddrraammaa  wwhhiicchh  ii  tthhiinnkk  ssppeeaakk  ttoo  aauuddiieenncceess  bbuutt  
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ssttiillll  nnoott  aabboouutt  uuss  ttaallkkiinngg  ttoo  tthheemm,,  bbuutt  tthheeaattrree  wwhheerree  aauuddiieenncceess  ppaarrttiicciippaattee..  TThhee  iiddeeaa  iiss  tthhaatt  wwee  
aarree  nnoott  tthheerree  ttoo  tteellll  ccoommmmuunniittiieess  wwhhaatt  tthheeyy  sshhoouulldd  ddoo,,  wwee  aasskk  tthheemm  wwhhaatt  pprroobblleemmss  tthheeyy  hhaavvee  
aanndd  wwhhaatt  wwee  sshhoouulldd  ddoo  ttoo  aaddddrreessss  tthhoossee  pprroobblleemmss..  SSoo  tthheeyy  tteellll  uuss  tthhee  pprroobblleemmss..  IIttss  tthheemm  
ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  ddeecciiddiinngg  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt  aanndd  ffeeeell  tthhaatt  tthheeyy  aarree  eeqquuaall  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ddiirreeccttiioonn  
ooff  tthhee  pprroojjeecctt..  

HHeeaalltthh  sseeeemmss  ttoo  bbee  yyoouurr  cceennttrraall  tthheemm,,  hhooww  ddoo  uu  mmaakkee  ssuurree  yyoouu  aaddddrreessss  hheeaalltthh  iinn  aa  hhoolliissttiicc  wwaayy??  

WWee  aarree  ffuunnddeedd  bbyy  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  HHeeaalltthh  EEdduuccaattiioonn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((JJHHHHEESSAA))  wwhhiicchh  bbaassee  iittss  
aapppprrooaacchh  oonn  tthhee  ssoocciiaall  EEccoollooggyy  MMooddeell  wwhhiicchh  ............AAss  mmuucchh  aass  wwee  ddoo  lliiffee  sskkiillllss  

  

AArree  tthheerree  tteennssiioonnss  tthhaatt  eexxiisstt  aammoonngg  ssttaakkeehhoollddeerrss??  

YYeess,,  tthheerree  wwiillll  aallwwaayyss  bbee  tteennssiioonnss  bbeeccaauussee  wwee  aarree  ssttaannddiinngg  iinn  tthhee  ggaapp  aass  DDrraammAAiiddEE..  FFiirrsstt,,  
tthheerree  aarree  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  tthheeyy  kknnooww  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt..  TThheerree  aarree  aallssoo  iinntteerreessttss  ooff  
tthhee  ffuunnddeerrss..  UUssuuaallllyy  tthhee  tteennssiioonn  iiss  aabboouutt  tthhee  iinnddiiccaattiioonnss  tthhaatt  ffuunnddeerrss  ggiivvee  yyoouu,,  aanndd  tthhee  
ttiimmeeffrraammee  tthhaatt  tthheeyy  ggiivvee  yyoouu  aanndd  tthhee  ppaaccee  aatt  wwhhiicchh  yyoouu  sshhoouulldd  ddoo  yyoouurr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwhhiicchh  
ssoommeettiimmeess  ddoo  nnoott  ttaallllyy  wwiitthh  tthhee  ppaaccee  aatt  wwhhiicchh  ccoommmmuunniittyy  wwaannttss  ttoo  mmoovvee..  UUssuuaallllyy  ffuunnddeerrss  ttiiee  
ffuunnddiinngg  ttoo  ttiimmeeffrraammeess,,  ssaayy  oonnee  yyeeaarr,,  ttwwoo  yyeeaarrss  eettcc  wwhhiillee  lliiffee  iiss  nnoott  lliikkee  tthhaatt..  SSoommee  ooff  tthhee  
pprroobblleemmss  tthhaatt  wwee  ddeeaall  wwiitthh  ccaannnnoott  bbee  ssoollvveedd  wwiitthhiinn  tthheessee  ttiimmeeffrraammeess..    

TThhee  iissssuueess  tthhaatt  wwee  ddeeaall  wwiitthh  aarree  ssoo  llaayyeerreedd  aanndd  yyoouu  aallssoo  hhaavvee  ttoo  ssuussttaaiinn,,  iittss  nnoott  lliikkee  
aaddvveerrttiissiinngg  CCooccaa  CCoollaa  wwhheenn  tthhee  ssaalleess  aarree  ddoowwnn..  UUnnddeerr  ccoonnssttrraaiinneedd  cciirrccuummssttaanncceess  wwhheerree  tthheerree  
aarree  nnoott  eennoouugghh  rreessoouurrcceess,,    yyoouu  ffiinndd  tthhaatt  pprroojjeeccttss  ttaakkee  lloonnggeerr..  AAllssoo  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  tthhaatt  wwee  
uussee  ttaakkee  lloonnggeerr  ........iiff  yyoouu  nneeeedd  ttoo  ddoo  jjuussttiiccee  ,,  yyoouu  hhaavvee  ttoo  bbee  tthheerree  ffoorr  lloonngg  

HHooww  ddoo  yyoouu  rreeccoonncciillee  tthhiiss  tteennssiioonn??  

AAllll  oouurr  pprroojjeeccttss  aarree  eevvaalluuaatteedd,,  bbeeccaauussee  oobbjjeeccttiivveellyy,,  nnoo  oonnee  nneeeeddss  ttoo  bbee  eexxcclluuddeedd..  LLooookk  wwee  aass  
DDrraammAAiiddee  aallssoo  hhaavvee  oouurr  iinntteerreesstt  tthhee  ssaammee  wwaayy  aass  tthhee  ffuunnddeerrss,,  bbuutt  iiff  wwee  aaggrreeee  ttoo  eenndd  uupp  tthhee  
pprroojjeecctt  aanndd  ffiinndd  aann  oouuttssiiddeerr  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  pprroojjeecctt  aanndd  ggiivvee  uuss  aann  oobbjjeeccttiivvee  vviieeww,,  wwee  tthheenn  
eennggaaggee  aanndd  aaggrreeee  oonn  tthhee  wwaayy  ffoorrwwaarrdd..  

WWhhaatt  iimmppaacctt  ddooeess  lleeaavviinngg  oouutt  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  ssuucchh  aass  lleeaarrnneerrss??  

II  wwoouulldd  nnoott  ssaayy  tthheerree  iiss  mmuucchh  iimmppaacctt  bbeeccaauussee  hhooww  wwee  ssttrruuccttuurree  oouurr  pprroojjeeccttss  iiss  tthhaatt  iinn  
ccoommmmuunniittiieess  wwee  ccrreeaattee  llooccaall  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  oovveerrsseeee  tthhee  pprroojjeeccttss  tthhaatt  wwee  ddoo,,  tthhrroouugghh  
eevvaalluuaattiioonn  ooff  ssoommee  ssoorrtt..  LLooookk,,  oouurr  pprroojjeeccttss  aarree  aallssoo  rreesseeaarrcchh  bbaasseedd  ffoorr  iinnssttaannccee,,  yyoouu  wwiillll  nneeeedd  
aa  ppeerrssoonn  tthhaatt  wwoorrkk  aatt  tthhaatt  lleevveell,,  bbuutt  II  aamm  nnoott  ssaayyiinngg  iittss  nnoott  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iinnvvoollvveedd  lleeaarrnneerrss  bbuutt  ii  
ddoonn’’tt  tthhiinnkk  tthheeyy  aarree  aa  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerr..  TTeerrttiiaarryy  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  rreepprreesseenntteedd,,  DDooEE  
iiss  rreepprreesseenntteedd..  TThheeyy  ccoouulldd,,  hhoowweevveerr  sseeccoonndd,,  tthhrroouugghh  tthheeiirr  SSttuuddeenntt  RReepprreesseennttaattiivvee  CCoouunncciill,,  
ssoommeeoonnee  ttoo  rreepprreesseenntt  tthheemm  iiff  tthheeyy  wwaanntt  ttoo..  IItt’’ss  nnoott  tthhaatt  iitt’’ss  cclloosseedd..  

HHoowweevveerr,,  II  tthhiinnkk  tthheerree  iiss  oonnee  ssttaakkeehhoollddeerr  tthhaatt  iiss  mmiissssiinngg..  II  tthhiinnkk  wwee  aarree  mmiissssiinngg  bbuussiinneessss  
bbeeccaauussee  iiff  yyoouu  llooookk  aatt  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrreennddss  ccoonncceerrnniinngg  ffuunnddiinngg,,  wwee  aarree  vveerryy  ppoooorr,,  eennggaaggiinngg  
llooccaall  ffuunnddiinngg..  LLooookk  aatt  tthhee  rraattee  ooff  iinnffeeccttiioonn  aammoonngg  wwoommeenn  wwhhiicchh  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  tthhaatt  ooff  mmeenn..  
SSoo  iiff  wwee  wwaanntt  ttoo  mmaakkee  jjuussttiiccee  ttoo  tthhee  iissssuueess  tthhaatt  wwee  wwaanntt  aaddddrreesssseedd,,  wwiillll  hhaavvee  aa  vveerryy  bbiigg  bbooaarrdd..  
OOff  ccoouurrssee  wwee  hhaavvee  rreepprreesseennttaattiioonn  ffrroomm  tthhee  NNaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  PPeeooppllee  lliivviinngg  WWiitthh  
HHIIVV//AAIIDDSS  ((NNAAPPWWAA))  bbuutt  ii  aamm  nnoott  ssaayyiinngg  wwee  hhaavvee  ttoo  cchhoooossee  rreepprreesseennttaattiivveess  bbaasseedd  oonn  tthheessee  
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ffaaccttoorrss..  AAllll  wwee  wwaanntt  iiss  ttoo  bbee  pprrooppeerrllyy  iinnffoorrmmeedd  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  ccoommee  uupp  wwiitthh  eeffffeeccttiivvee  
pprrooggrraammmmeess..  TThhee  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aarree  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  aabboouutt  tthheessee  pprrooggrraammmmeess  aass  
tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  iinn  ssuucchh  pprrooggrraammmmeess  iinn  oonnee  wwaayy  oorr  aannootthheerr..  TThheeyy  hhaavvee  aa  wweeaalltthhyy  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  wwee  nneeeedd  ttoo  rruunn  tthhiiss  oorrggaanniissaattiioonn..  

WWhhaatt  aarree  tthhee  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  bbyy  uussiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn??  

TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  wwee  hhaavvee..  PPaayymmeenntt  ooff  wwoorrkkeerrss..  WWee  nneeeedd  ttoo  ppaayy  oouurr  
wwoorrkkeerrss..  TThheeyy  wwoorrkk  tthhee  wwhhoollee  ddaayy..  TThhaattss  lliiffee..  AAllssoo,,  wwee  wwoorrkk  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  yyeett  tthheerree  
aarree  mmoorree  uurrggeenntt  nneeeeddss  iinn  tthheessee  ccoommmmuunniittiieess  ssuucchh  aass  ffoooodd  eettcc..  YYoouu  aarree  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  lleessss  
ccooooppeerraattiioonn  ooff  ssuucchh  ccoommmmuunniittiieess  iiff  yyoouu  ggoo  ttoo  pprroovviiddee  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt..  AAllll  tthheessee  aarree  tthhee  
cchhaalllleennggeess  wwee  ffaaccee..  

FFuunnddiinngg  iiss  aallssoo  aa  pprroobblleemm..  WWhheenn  yyoouu  rruunn  oouutt  ooff  mmoonneeyy  yyoouu  ssttoopp  wwoorrkkiinngg  yyeett  ccoommmmuunniittiieess  
wwiillll  hhaavvee  eessttaabblliisshheedd  rreellaattiioonnsshhiippss,,  aanndd  tthheeyy  aarree  ssttiillll  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  pprroojjeecctt..  TThheessee  aarree  tthhee  
cchhaalllleennggeess  tthhaatt  aarree  ppaarrtt  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkk,,  tthheeyy  aarree  ppaarrtt  ooff  uuss..          

##  



111133  
 

AAppppeennddiixx  KK::  IInntteerrvviieeww  wwiitthh  tthhee  DDrraammAAiiddEE  MMoonniittoorriinngg  &&  EEvvaalluuaattiioonn  OOffffiicceerr    

KKaarreenn  PPeetteerrss,,  JJuunnee  1177,,  22001111..  DDuurrbbaann..  
  

IInnttrroodduuccttiioonn  yyoouurrsseellff  aanndd  yyoouurr  oorrggaanniissaattiioonn  

KKaarreenn  ppeetteerrss  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooffffiicceerr  aatt  DDrraammaaiiddee  

DDrraamm  aaiiddee  iiss  aa  nnoonn  pprrooffiitt  oorrggaanniissaattiioonn  bbaasseedd  oonn  ttwwoo  ccaammppuusseess,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  ZZuulluullaanndd  
iinn  KKwwaannddeennggeezzii  aanndd    aatt  UUKKZZNN  HHoowwaarrdd  CCoolllleeggee  ..  WWee  aarree  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  oorrggaanniissaattiioonn,,  wwee  uussee  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh  ..WWee  aarree  bbaassiiccaallllyy  aa  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  NNGGOO,,  wwee  ttrraaiinn  ppeeooppllee  oonn  ccoommmmuunniiccaattiinngg  HHIIVV  pprreevveennttiioonn  mmeessssaaggeess,,  
yyeess  tthhaatt’’ss  wwhhaatt  wwee  ddoo  ..  

AAnndd  yyoouu  hhaavvee  vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss  ddeevvootteedd  ttoo  tthhaatt??  

SSuurree,,  wwee  hhaavvee  vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss  tthhaatt  wwee  rruunn  ffoorr  tthhaatt  wwoouulldd  yyoouu  lliikkee  mmee  ttoo  iinnttrroodduuccee  tthhee  
pprroojjeecctt??  OOnnee  ooff  tthhee  pprroojjeeccttss  iiss  ccaalllleedd  tthhee  HHeeaalltthh  PPrroommootteerrss  pprroojjeeccttss;;  tthhee  HHeeaalltthh  
PPrroommootteerrss  pprroojjeecctt  eemmppllooyyss  HHIIVV  ppoossiittiivvee  ppeeooppllee  tthhaatt  aarree  bbaasseedd  aatt  tteerrttiiaarryy  eedduuccaattiioonnaall  
iinnssttiittuuttiioonnss  aaccrroossss  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  vvaarriioouuss  iinnssttiittuuttiioonnss      ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  HHIIVV  pprreevveennttiioonn  
mmeessssaaggeess  aanndd  ttoo  lliivvee  aass  rroollee  mmooddeellss  oonn  tthhee  ccaammppuuss  ffoorr  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  hhaavvee  aa  ppoossiittiivvee  
lliiffee  ssttyyllee..  TThhee  iinniittiiaall  vviissiioonn  oorr  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  wwaass  ttoo  eelliimmiinnaattee  ssttiiggmmaa  aattttaacchheedd  
ttoo  HHIIVV  aanndd  iitt’’ss  ssttiillll  tthhee  mmiissssiioonn  bbuutt  iitt’’ss  oobbvviioouussllyy  ddeevveellooppeedd  bbeeccaauussee  tthhee  ssoocciiaall  iissssuueess  
aass  ssttiiggmmaa  iiss  nnoott  iimmppoorrttaanntt  aass  iitt  wwaass  wwhheenn  tthhee  pprroojjeecctt  ffiirrsstt  bbeeggaann..  BBuutt  iitt’’ss  ssttiillll  tthhee  
mmeessssaaggee  aabboouutt  ppoossiittiivvee  lliivviinngg,,  llooookkiinngg  aafftteerr  oonneess’’  sseellff,,  nnuuttrriittiioonn  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  iiss  ssttiillll  
nneeeeddeedd..  

AA  qquuiicckk  rruunn  ddoowwnn  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh  

OOkk,,  tthhaatt’’ss  aawweessoommee..  FFoorr  aallll  ooff  oouurr  pprroojjeeccttss  wwee  ooffffeerr  ttrraaiinniinngg..  TThhaatt’’ss  oonnee  aaccttiivviittyy  tthhaatt  
rruunnss  aaccrroossss  aallll  ooff  tthheemm  aanndd  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  iitt  rreeggaarrddss  ttoo  ttrraaiinniinngg  iiss  
oobbvviioouussllyy  ffrroomm  oouurr  ffuunnddeerrss  bbiigg  ggrroouupp..  WWee  hhaavvee  ssiixx  pprrooggrraamm  aarreeaass  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  
HHIIVV  pprreevveennttiioonn  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ttoo  ffooccuuss  oonn..  IInn  tteerrmmss  ooff  HHIIVV  wwee  hhaavvee  pprrooggrraammmmeess  oonn  
aabbssttiinneennccee  rraatthheerr  sseexxuuaall  pprreevveennttiioonn,,  ccoonnddoomm  uussaaggee,,  mmaallee  cciirrccuummcciissiioonn,,  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  
lliitteerraaccyy..  WWee  hhaavvee  aallll  ooff  tthheessee  ppoossssiibbllee  pprrooggrraamm  aarreeaass  ttoo  ffooccuuss  oonn  aanndd  wwee  ccoonnttaacctt  tthhee  
iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  oorrggaanniissaattiioonnss  tthhaatt  wwee  aallrreeaaddyy  ppaarrttnneerreedd  wwiitthh  aanndd  wwee  ssaayy  ttoo  tthheemm  wwee  
wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ooffffeerr  yyoouu  ppeeeerr  eedduuccaattiioonn  ttrraaiinniinngg  aanndd  wwee  hhaavvee  tthheessee  pprrooggrraamm  aarreeaass,,  
wwhhaatt  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  yyoouurr  ppeeeerr  eedduuccaattoorrss  wwoouulldd  nneeeedd??  TThheenn  tthheeyy  wwiillll  eexxppllaaiinn  wwee  hhaavvee  
ddoonnee  ssoommee  HHIIVV  sseexxuuaall  pprreevveennttiioonn,,  ccaann  yyoouu  ffooccuuss  oonn  ttrreeaattmmeenntt  llooggiissttiiccss  aanndd  wwee  ssaayy  
ookk..  WWee  ddeevveelloopp  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  yyeeaarr,,  tthheeyy  aarree  pprreeffiixx  ccuurrrriiccuulluummss  
bbuutt  iitt’’ss  uupp  ttoo  tthhee  ffaacciilliittaattoorr  ttoo  uussee  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  ddeevveelloopp  tthheeiirr  oowwnn  lleessssoonn  ppllaann..  
SSoo  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  wwhhiicchh  aaccttuuaallllyy  mmeeaannss    tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  wwoorrkk  sshhoopp  ooff  tthhee  
sseessssiioonn,,,,,,,,  bbuutt  iitt’’ss  uupp  ttoo  tthhee  ffaacciilliittaattoorr  aass  ttoo  hhooww  ffaarr  iinnttoo  eeaacchh  ccoonntteenntt  sshhee  ggooeess  
ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ..TThheenn  tthhee  lleessssoonn  ppllaann  iiss  ddeevveellooppeedd  eeaacchh    ffaacciilliittaattoorr  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg..  TThhee  ffaacciilliittaattoorr  wwiillll  uusseess  mmeetthhooddss  dduurriinngg  tthhee  
ttrraaiinniinngg  tthhaatt  eennccoouurraaggeess  ppaarrttiicciippaattiioonn  aammoonngg  nnuummbbeerrss      aanndd  bbeeccaauussee  wwee  aarree  bbaasseedd  iinn  



111144  
 

ddrraammaa  aanndd  mmeetthhooddoollooggyy,,  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbeeccoommeess    mmoorree  lliikkee  ddrraammaa  tteecchhnniiqquueess  ,,  
mmoorree  ppllaayyss    wwiillll  bbee  oonnee  ooff  tthheemm  aanndd  ddiiffffeerreenntt  kkeeyy  AAffrriiccaann  rrhhyymmeess  aass  wweellll      dduurriinngg  tthhee  
ttrraaiinniinngg        ttoo  eennccoouurraaggee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

IInnvvoollvveemmeenntt  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  

YYeess,,  aabbssoolluutteellyy  

WWhhaatt  ssttaaggeess  ddoo  tthheeyy  ggeett  iinnvvoollvveedd??  

TThhee  tteerrmm  ssttaakkeehhoollddeerrss  nneeeedd  ttoo  bbee  uunnppaacckkeedd  bbeeccaauussee  tthhee  ppeeooppllee  tthhaatt  wwee  ttrraaiinniinngg  aarree  
aallssoo  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss..  OOkk,,  ssoo  tthheerree  iiss  ddiiffffeerreenntt  ttyyppee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  aallssoo  wwiitthhiinn  tthhee  
iinnssttiittuuttiioonn,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  ppllaannnniinngg  ooff  ggooiinngg  ttoo  ddoo  tthhee  ttrraaiinniinngg,,  
wwee  wwoouulldd  iinnvvoollvvee  tthhee  HHIIVV  uunniitt,,  tthhee  ccoonnttaacctt  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  tthhaatt  
oorrggaanniissaattiioonn,,  tthheessee  aarree  tthhee  ppeeooppllee  wwee  aallrreeaaddyy  kknnooww  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthheemm  
ffoorr  yyeeaarrss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  eeiitthheerr  tthhee  hheeaalltthhiieerr  pprroommootteerr  oonn  ccaammppuusseess    oorr  iinn  aa  ccoommmmuunniittyy  
bbaasseedd  oorrggaanniissaattiioonn  iittss  ccoommmmuunniittyy  ffaacciilliittaattoorr  ssoo    tthheeyy  aarree  tthhee  ppeeooppllee  wwee  pprroovviiddee  
ffuunnddiinngg  ffoorr  tthheeiirr  eemmppllooyymmeenntt  aass  wweellll  ,,  wwee  kknnooww  tthheemm  oonn  aa  ccoonnssttaanntt  bbaassiiss  tthheeyy  hhaavvee  
aallwwaayyss  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd..  EEvveenn  dduurriinngg  tthhee  ttrraaiinniinngg,,  tthheeyy  oorrggaanniissee  aanndd  ccoommee  ffaacciilliittaattee  
wwiitthh  uuss  aanndd  aafftteerr  tthhee  ttrraaiinniinngg  aass  wweellll..  TThheeyy  aarree  oouurr  ccoonnttaacctt  ppeeooppllee  oonn  ssiittee  iinn  ccaassee  tthhee  
ppeeeerr  eedduuccaattoorrss  oorr  ppeeooppllee  wwee  aarree  pprroovviiddiinngg  ttrraaiinniinngg  ttoo  nneeeedd  aassssiissttaannccee..  AAtt  ootthheerr  lleevveellss,,  
tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  aarree  tthhee  ppeeooppllee  wwee  aarree  ttrraaiinniinngg,,  ppeeeerr  eedduuccaattoorrss,,  tthheeiirr  iinnvvoollvveemmeenntt  
ccoommeess  nnoott  rraarreellyy  bbeeffoorree  tthhee  ppllaannnniinngg    aanndd  ssttaaggee  bbuutt  dduurriinngg  tthhee  ttrraaiinniinngg  aanndd  tthheenn  aafftteerr  
tthhee  ttrraaiinniinngg  bbeeccaauussee  wwee  ttrraaiinn  ppeeooppllee  ttoo  ddoo  ssoommeetthhiinngg  aanndd  nnoott  ttrraaiinn  tthheemm  ttoo  jjuusstt  kknnooww    
ssoo  tthheeiirr  iinnvvoollvveemmeenntt  hhaappppeennss  mmoossttllyy  aafftteerr  tthhee  ttrraaiinniinngg  pprroocceessss  ttaakkeess  ppllaaccee..  TThhee  ootthheerr  
tthhiinngg  ttoo  nnoottee  iiss  bbeeccaauussee  ii  ssaaiidd  wwee  aallrreeaaddyy  hhaavvee  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhee  
rreeaassoonnss  wwee  hhaavvee    

IIss  iitt  tthhee  mmiinniissttrryy  ooff  eedduuccaattiioonn??  

NNoo  iitt’’ss  lliikkee  tteerrttiiaarryy  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ffoorr  eexxaammppllee  HHoowwaarrdd  CCoolllleeggee  CCaammppuuss,,  UUKKZZNN  rraatthheerr..  
WWee  hhaavvee  aa  mmeemmoorraanndduumm  ooff  aaggrreeeemmeenntt  oorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  wwiitthh  tthhee  uunniivveerrssiittyy  iinnssttiittuuttiioonn  
lliikkee  ffoorr  eexxaammppllee  HHoowwaarrdd  ccoolllleeggee  ccaammppuuss  rriigghhtt  bbuutt  wwee  aallssoo  hhaavvee  iinnssttiittuuttiioonnss  ssoo  mmaannyy  
lleevveellss  ooff  iitt,,  wwee  hhaavvee  nnoott  nneecceessssaarriillyy  mmeemmoorraanndduumm  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  bbuutt  wwee  hhaavvee  
rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff    eedduuccaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  hheeaalltthh  ooffffiicciiaallss..  IItt’’ss  
qquuiittee  hheeccttiicc  wwee  aarree  ccuuttttiinngg  aaccrroossss  pprroojjeeccttss..  WWee  hhaavvee  lliinnkkaaggeess  wwiitthh  oorrggaanniissaattiioonnss  
iinnssttiittuuttiioonnss,,  ddeeppaarrttmmeennttss  bbeeccaauussee  wwee  hhaavvee  kknnoowwnn  tthheemm  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee..  WWhhaatt  II  wwaass  
ggooiinngg  ttoo  ssaayy  iiss  wwhhaatt  iiss  iinntteerreessttiinngg  iinn  tteerrmmss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  wwhhaatt  wwee  ttrryy  ttoo  ddoo  iiss  tthhee  
ffaacctt  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ppeeooppllee  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  tthhaatt  hhaavvee  aallwwaayyss  bbeeeenn  tthheerree,,  ffoorr  eexxaammppllee  iiff  
II  ccoommee  ttoo  HHoowwaarrdd  CCoolllleeggee  aanndd  MMuussaa  mmaayy  bbee  mmyy  HHeeaalltthh  PPrroommootteerr  oonn  tthhiiss  ccaammppuuss,,  
MMuussaa  iiss  aallssoo  aa  ssttuuddeenntt  ssoo    eevveenn  tthhoouugghh  II  aamm  ttrraaiinniinngg  ppeeeerr  eedduuccaattoorrss  ookkaayy,,  MMuussaa  iiss  aa  
ppeeeerr  eedduuccaattoorr  oorr    ppaarrtt  ooff  tthhaatt  eennvviirroonnmmeenntt  hhee  iiss  nnoott  sseeppaarraattee  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  tthhaatt  wwee  aarree  
ttrraaiinniinngg  ssoo  MMuussaa  iiss  lliikkee  aa    rreepprreesseennttaattiivvee  ttoo    DDrraammAAiiddEE..  SSoo  tthhaatt  iiss  wwhhyy  tthhee  ccoommmmuunniittyy  
ffaacciilliittaattoorrss  wwoorrkk  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  ppeeeerr  eedduuccaattoorrss  aanndd  HHeeaalltthh  pprroommootteerrss  wwoorrkk  cclloosseellyy  
wwiitthh  tthhee    ssttuuddeennttss..  PPeeeerr  eedduuccaattoorrss  aarree  sscchhooooll  lleeaarrnneerrss  aanndd  wwee  aallssoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  
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ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonn  wwhhoo  hhaavvee  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  sscchhooooll  lleeaarrnneerrss  wwhhoo  aarree  iinn  nneeeedd  ooff  
ppeeeerr  eedduuccaattiioonn..  

DDoo  yyoouu  iiddeennttiiffyy  ssoommee  aalloonngg  tthhee  wwaayy??  

NNoo,,  aabbssoolluutteellyy  eessppeecciiaallllyy  tthhiiss  yyeeaarr  lliikkee  II  ssaaiidd  wwee  aarree  ddooiinngg  wwoorrkkiinngg  ddiissttrriiccttss  ssoo  iitt’’ss  
bbeeeenn  ddiiffffeerreenntt  ffoorr  uuss  bbeeccaauussee  wwee  hhaavvee  ttoo  lleeaarrnn  aabboouutt  aallll  tthhee  ccoommmmuunniittyy  oorrggaanniissaattiioonnss  
aanndd  ootthheerr  NNGGOOss  tthhaatt  aarree  wwoorrkkiinngg  oorr  ooppeerraattiinngg  iinn  tthhee  EETThheekkwwiinnii  DDiissttrriicctt  ssoo  wwee  ddoo  
mmeeeett  tthheemm  aalloonngg  tthhee  wwaayy  aanndd  tthheeyy  bbeeccoommee  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..  AAllssoo  wwee  mmeeeett  uupp  wwiitthh  
ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  tthhrroouugghh  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  ssoo  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonn  wwiillll  ssaayy  
tthheerree  iiss  aann  oorrggaanniissaattiioonn  ccaalllleedd  HHeellpp  ttoo  EEdduuccaattee    ,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  iitt  wwiillll  bbee  ggoooodd  ffoorr  yyoouu  
ttoo  mmaayybbee  wwoorrkk  wwiitthh  tthheemm  aanndd  wwee  wwiillll  aanndd  wwee  mmeeeett  wwiitthh  tthheemm  aanndd  wwee    ddiissccuussss    hhooww  
wwee  ccaann  bbeetttteerr  eeaacchh  ootthheerr’’ss    pprrooggrraammss..  BBeeccaauussee  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  mmaannyy  ttiimmeess  DDrraamm  aaiiddee  
hheerree  iinn    EETThheekkwwiinnii  hhaass  wwoorrkkeedd  wwiitthh  HHeellpp  ttoo  EEdduuccaattee  ,,  ffoorr  eexxaammppllee  ,,  wwee  ddiidd  nnoott  eevveenn  
kknnooww  tthheemm  bbeeffoorree  wwee  ssttaarrtteedd,,  sshhee  iiss  aallrreeaaddyy  vviissiittiinngg  tthheeiirr  sscchhooooll,,  tthheeyy  hhaavvee  ppeeeerr  
eedduuccaattiioonn    pprrooggrraammss    aanndd  wwee  aarree  aallrreeaaddyy  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthheemm  nnooww  

AAnnyy  ssyysstteemm  yyoouu  uussee  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthheemm??  

II  wwoouullddnn’’tt  ssaayy  tthhee  ssyysstteemm  nneecceessssaarriillyy  bbuutt  wwhheenn  wwee  wweerree  ppllaannnniinngg  oonn  ddooiinngg  tthhiiss  
ddiissttrriicctt  wwoorrkk  iitt  wwaass  lliikkee  oobbvviioouuss  ttoo  uuss  iitt’’ss  lliikkee  iiff  yyoouu  aarree  ggooiinngg  ttoo  wwoorrkk  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  
ccoonnttaacctt  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  ggoo  ssiitt  oonn  tthhee  ttaasskk  tteeaamm  ffoorr    HHIIVV  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  IInnvviittee  
yyoouurrsseellff  ttoo  tthheessee  mmeeeettiinnggss,,  llooccaall  aarreeaa  ccoouunncciill  mmeeeettiinnggss,,  ssoo  iitt’’ss  nnoott  rreeaallllyy  aa  ssyysstteemm  ttoo  
ssaayy  wwee    kknnooww  yyoouu  mmuusstt    ttiicckk  ooffff  aa  lliisstt  yyoouu  hhaavvee  ddoonnee  tthhiiss,,  yyoouu  hhaavvee  ddoonnee  tthhiiss  tthheerree  aarree  
cceerrttaaiinn  ppeeooppllee  yyoouu  hhaavvee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonn  ,,  yyoouu  ccaannnnoott  wwoorrkk  
sseeppaarraatteellyy  ffrroomm  tthheemm  oorr  eellssee  yyoouurr  pprroojjeecctt  wwiillll  nnoott  ggeett  aannyywwhheerree..  

AAnnyy  mmoommeenntt  yyoouu  ffeelltt  yyoouu  lleefftt  oouutt  iimmppoorrttaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  iiff  ssoo  wwhhaatt  iimmppaacctt  ddiidd  iitt  hhaavvee??  

PPeerrssoonnaallllyy  II  hhaavvee  nnoott  eexxppeerriieenncceedd  tthhaatt  bbuutt  II  hhaavvee  hheeaarrdd  aa  lloott  ooff  ffaacciilliittaattoorrss  wwhhoo  hhaavvee  
hhaadd  tthhaatt  eexxppeerriieennccee  aanndd  iitt  hhaappppeennss  mmoossttllyy..  II  aamm  nnoott  ssaayyiinngg  oonnee  ssppeecciiffiicc  ffaacciilliittaattoorr  bbuutt  
iitt  hhaappppeennss  aa  lloott  wwiitthh  ttrraaddiittiioonnaall  lleeaaddeerrss  bbeeccaauussee  yyoouu  hhaavvee  ttoo  ggeett  bbuuyy--iinn  tthhrroouugghh  tthheemm  
ttoo  wwoorrkk  iinn  tthheeiirr  ccoommmmuunniittyy  aass  wweellll..  AA  lloott  ooff  tthheemm  ddoo  nnoott  ssiitt  oonn  ggoovveerrnnmmeenntt  bbooaarrddiieess,,  
ssoommee  ooff  tthheemm  wwiillll,,  oobbvviioouussllyy  wwhhoo  aarree  uupp  ttoo  ddaattee  bbuutt  aa  lloott  ooff  tthheemm  ddoo  nnoott,,  ssoo  iiff  yyoouu  ddoo  
nnoott  hhaavvee  tthhaatt  bbuuyy--iinn,,  yyoouurr  ccaammppaaiiggnn  oorr  yyoouurr    ttrraaiinniinngg  oorr  wwhhaatteevveerr  yyoouu  aarree  ppllaannnniinngg  iinn  
tthhaatt  ccoommmmuunniittyy  ccaann  bbaarreellyy  ffaallll    ffllaatt..  YYoouu  wwoouulldd  hhaavvee  ggoott  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  bbuutt  tthheeyy  wwiillll  ssaayy  nnoo,,  tthhiiss  iiss  mmyy  llaanndd  yyoouu  ccaannnnoott  ddoo  aannyytthhiinngg..  II  tthhiinnkk  wwee  
hhaavvee  aallssoo  lleeaarrnntt  ffrroomm  oouurr  mmiissttaakkeess  ssoo  II  ddoo  nnoott  tthhiinnkk  tthhaatt  hhaass  hhaappppeenneedd  vveerryy  oofftteenn  
bbeeccaauussee  II  tthhiinnkk  nnooww  wwee  kknnooww  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ttoo  oobbvviioouussllyy    ssttaarrtt  wwiitthh  aallll  tthhee  
ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhiicchh  iiss  vveerryy  ttiimmee  ccoonnssuummiinngg  bbeeccaauussee  yyoouu  hhaavvee  ttoo  ggoo  ttoo  eeaacchh  ooff  tthheemm  
sseeppaarraatteellyy  aass  wweellll  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  tthheemm  nnoott  jjuusstt  aa  mmaatttteerr  ooff  aa    pphhoonnee  ccaallll,,  --  hheeyy  hhooww  aarree  
yyoouu,,  tthhiiss  iiss  wwhhoo  wwee  aarree..  WWee  wwaanntt  oo  wwoorrkk  wwiitthh  yyoouu  --  bbuutt  yyoouu  hhaavvee  ttoo  ggoo  tthheerree  aanndd  ssiitt  
wwiitthh  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  lleeaaddeerr    aanndd  ddiissccuussss  wwhhaatt  iiss  iitt    tthhaatt  yyoouu  ppllaann  oonn  ddooiinngg..  
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AAppppeennddiixx  LL::  IInntteerrvviieeww  wwiitthh  tthhee  DDrraammAAiiddEE  FFaacciilliittaattoorr  

MMss  ZZaammaa  MMbbaammbboo,,  JJuullyy  66,,  22001111..  DDuurrbbaann  
  

WWhhaatt  ddooeess  ppaarrttiicciippaattiioonn  eennttaaiill  iinn  tthhee  pprroojjeeccttss  tthhaatt  yyuu  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn??  

WWee  ddoo  qquuiitt  aa  lloott  ooff  ddrraammaa  mmeetthhooddoollooggyy  bbaassiiccaallllyy  

JJuusstt  ddrraammaa  

YYaahh  DDrraammaa  aanndd  aaccttiioonn  mmeeddiiaa,,  ssoo  aaccttiioonn  mmeeddiiaa  iiss  ppooeettrryy,,  ddaannccee,,  mmuussiicc,,  ddrraammaa,,  yyoouu  
kknnooww,,  ppaaiinnttiinngg  aanndd  ssttuuffff..  IIttss  aaccttiioonn  mmeeddiiaa  tthhaattss  wwhhaatt  wwee  uussee..  

AAnnyy  ssppeecciiffiicc  pprroojjeeccttss  tthhaatt  yyoouu  uussee  

TThhee  ssppeecciiffiicc  oonnee  iiss  tthhee  SStteellddoomm  TThheeaatthhrree  oonnee..  WWee  aarree  ffrroomm    tthheerree,,  tthhaattss  oonnee  ooff  tthhee  
vveerryy  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammmmeess..    

VVaarriioouuss  pprroojjeeccttss??  

WWee  wwoorrkk  tthhrroouugghhoouutt  bbeeccaauussee  ssccrruuttiinniissee  ccaammppaaiiggnnss  wwee  ttrraaiinn  ppeeooppllee  ffiirrsstt;;  aanndd  tthheenn  tthheeyy  
hhaavvee  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  aa  ccaammppaaiiggnn..  WWee  hheellpp  tthheemm  ccoommee  uupp  wwiitthh  aa  ccaammppaaiiggnn,,  aacccceessss  
ssmmaallll  ccaammppaaiiggnnss,,  ssoo  wwee  ddoo  bbuutt  nnoott  aallll..  WWee  hheellpp      pprroommootteerrss  pprroojjeeccttss,,  iittss  nnoott  mmyy  
pprroojjeecctt  iittss  ssoommeeoonnee  eellsseess’’  pprroojjeecctt  bbuutt  wwee  ddoo  hheellpp  tthheerree  iiff    lliikkee    sshhee  iiss  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  
ppeeeerr    eedduuccaattoorrss  aanndd  wwee  nneeeedd  ttoo  ttrraaiinn..  TThhaattss  wwhheenn  wwee  ggeett  hhoolldd  ooff  tthheemm  aanndd  yyeehh,,  bbuutt  iittss  
nnoott  mmyy  pprroojjeecctt  bbaassiiccaallllyy  II  wwoouullddnn’’tt  ssaayy  tthhaatt  wwee  ssccrruuttiinniissee  ccaammppaaiiggnnss  iiff  ssoommeeoonnee  
eellssee’’ss  pprroojjeeccttss  oorr  BBrrootthheerrss  ffoorr  lliiffee  iiss    tthhiiss  ppeerrssoonnss  pprroojjeecctt  ,,wwee  ttrruusstt  tthhee  pprroojjeeccttss  tthhaatt  wwee  
hhaavvee;;  ssoo    lliikkee  nneexxtt  wweeeekk  wwiillll  bbee  ccoonndduuccttiioonn  ttrraaiinniinngg  iinn  CCllaayymmoonndd,,  ssoo  iittss  bbrrootthheerrss  ffoorr  
lliiffee  ttrraaiinniinngg  

WWhhoo  wwiillll  yyoouu  bbee  ttrraaiinniinngg??  

WWee  wwoorrkk  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  oorrggaanniissaattiioonnss  CCPPOOss  ,,  FFPPOOss,,  

WWhhaatt  aarree  tthhoossee??  

CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  OOrrggaanniissaattiioonnss,,  FFaaiitthh  BBaasseedd  OOrrggaanniissaattiioonnss,,  ootthheerr  NNGGOOss  bbaassiiccaallllyy..  

HHooww  ddoo  yyoouu  iiddeennttiiffyy  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss??  

II  wwoorrkk  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ssoo    wwee  hhaadd  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  lliikkee  
mmuunniicciippaalliittyy,,  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  hheeaalltthh    ssoommee  ooffffiicciiaallss  nnoott  eevveerryyoonnee,,  ssoommee  ooffffiicciiaallss    lliikkee  
tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  ooff    eedduuccaattiioonn,,  aanndd  tthheenn  wwee    ttoolldd  tthheemm  wwhhaatt  wwee  
ddoo,,  lliikkee  tthhee  pprrooggrraamm  aarreeaass  tthhaatt  wwee  ffooccuuss  oonn,,  aanndd  tthheenn    tthheeyy  cchhoossee  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  lliikkee  
yyoouu  ttoo  hheellpp  uuss  oonn  tthhiiss  aanndd  tthhiiss  aanndd  tthhiiss  ssoo  tthheeyy,,  lliikkee  ffoorr  aann    eexxaammppllee,,    mmuunniicciippaalliittyy  
rreeccoommmmeennddeedd  ssoommee  oorrggaanniissaattiioonnss  bbuutt    tthheenn  wwee  ttoolldd  tthheemm  iittss  nnoott  tthheemm  wwhhoo  tteellll  uuss  tthhaatt  
wwee  wwoouulldd  lliikkee  yyoouu  ttoo  ggoo  aanndd    wwoorrkk  tthheerree,,  wwee  tteellll  tthheemm  tthhaatt..  II  wwoorrkk  iinn  sseevveenn  ddiissttrriiccttss  
aanndd  mmyy    ffooccuuss  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  UUmmbbuummbbuulluu  aanndd  mmyy  ffooccuuss  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee    PPiinnee  ttoowwnn  ssoo  II  
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aapppprrooaacchh  ppeeooppllee  wwhhoo  wwoorrkk  iinn  tthhoossee  aarreeaass  lliikkee  mmuunniicciippaalliittyy,,  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooffffiicciiaallss  
wwhhoo  wwoorrkk  iinn  PPiinnee  ttoowwnn  aanndd  tthheenn  tthheeyy  ssaayy  ookk    ZZaammaa  tthhiiss  iiss  wwhhaatt  wwee  wwoouulldd  lliikkee    yyoouu  ttoo  
ddoo..  BBeeffoorree  II  ddoo  tthhaatt,,  II  ggoo  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy    aanndd  II  ffiinndd  aallll  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  tthheerree..  WWhhaatt  
iiss  iitt  tthhaatt  yyoouu  ddoo,,  iinnvviittee  tthheemm,,  hhaavvee  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthheemm  aanndd  tteellll  tthheemm  aabboouutt  oouurr  
pprrooggrraamm  aarreeaass  aanndd    tthheenn  aafftteerr  tthhaatt  tthheeyy  ddeecciiddee  oonn  wwhhaatt  iiss  iitt  tthheeyy  wwoouulldd  lliikkee  uuss  ttoo  ttrraaiinn  
tthheemm  oonn,,  ssoo  iittss    ppaarrttiicciippaattoorryy  mmaannnneerr,,  wwee  jjuusstt  ddoonn’’tt  ggoo  aanndd  ssaayy  wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo  ttrraaiinn  
yyoouu  oonn  tthhiiss  aanndd  tthhiiss  ,,bbuutt  wwee  ssaayy  ttoo  tthheemm  tthhiiss  iiss  wwhhaatt  wwee  hhaavvee  ggoott..  

SSoo  aarree  yyoouu  ssaayyiinngg  yyoouu  aarree  tthheerree  aass  aann  iinnssttrruummeenntt  ttoo  hheellpp??  

WWee  ssttrreennggtthheenn  tthheeiirr  ccaappaacciittyy  yyeehh,,  wwee  jjuusstt  ddoo  nnoott  ggoo  tthheerree  aanndd  ssaayy  ddoo  tthhiiss  ,,  bbuutt  tthheeyy  
sseelleecctt  ffrroomm  oouurr  pprrooggrraamm  lliikkee  oouurr  pprrooggrraamm    aarreeaass  lliikkee  iiff  tthheeyy  nneeeedd  ttrraaiinniinngg  iinn  CCPP,,    wwee    
ccaann’’tt  jjuusstt    ttrraaiinn  aannyyoonnee  oonn  CCPP,,  ssoo    tthheeyy  hhaavvee  ttoo  tteellll  uuss  tthhaatt  tthhiiss  iiss  wwhhaatt  wwee  ddoo    aanndd  wwee  
ffeeeell  tthhaatt  yyoouurr  ttrraaiinniinngg  wwiillll  bbeenneeffiitt  uuss  aanndd  wwee  tteellll  tthheemm  tthhaatt  ookk  oouurr  ttrraaiinniinngg  iinnvvoollvveess  
tthhiiss  aanndd  tthhiiss  aanndd  tthheeyy  ssaayy  ookk    ffiinnee..  SSoo    wwhheenn  wwee  ddoo  ttrraaiinniinngg  wwee  uussee  ddrraammaa  
mmeetthhooddoollooggyy,,  ssoo  iittss  nnoott  jjuusstt  lliikkee  aa  lleeccttuurree  tthhiinngg,,  wwee  ppllaayy  ggaammeess,,  wwee  hhaavvee      ttaallkk  sshhoowwss  
ssoommeettiimmeess  tthheeyy  ccoommee  uupp  wwiitthh  ssoonnggss  tthheeyy  ggeett  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ppuutt  iitt  ttooggeetthheerr  ccoommee  uupp  
wwiitthh  ssoonnggss  iinntteeggrraattee  tthheemm    wwiitthh  tthhee  ppllaayy,,  ssoo  iittss  aa  bbiitt  ooff  eevveerryytthhiinngg  rreeaallllyy..  

WWhhyy  iiss  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  hhoolldd  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhoossee  ssttaakkeehhoollddeerrss??  

BBeeccaauussee  wwee  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  wwoorrkk  aass  aann  iissllaanndd  ,,  II  mmeeaann    yyoouu  ffiinndd  tthhaatt  wwee  ddoo  ssoommeetthhiinngg  
oonnllyy  ttoo  ffiinndd  oouutt  tthhaatt    ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  aarree  aallrreeaaddyy  pprroovviiddiinngg  iitt..  SSoo    tthheerree  iiss  ggooiinngg  ttoo  
bbee  tthhaatt  rreedduunnddaannccyy    iiff  II  mmaayy  ppuutt  iitt  lliikkee    tthhaatt,,  ssoo  tthhee  bbeesstt  tthhiinngg  iiss  ttoo  hhaavvee  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  
tthheemm  ffiirrsstt;;  ffoorr  eexxaammppllee  DDSSCC  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSoocciiaall  DDeevveellooppmmeenntt,,    tthheeyy  wwoorrkk  wwiitthh  aa  
nnuummbbeerr  ooff  ccoommmmuunniittyy  bbaasseedd  oorrggaanniissaattiioonnss  ssoo  iiff  II  jjuusstt  ggoo  ssttrraaiigghhtt  ttoo  tthheessee  
oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  mmaayybbee  II    aapppprrooaacchh  oonnee  oorrggaanniissaattiioonn,,  tthhee  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonn  iiss    ggooiinngg  
ttoo  ccoommppllaaiinn..  WWhhaatt  wwee  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  ddoo  iiss  ggeett  eevveerryyoonnee  ttoo  wwoorrkk  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  nnoott  
oonnee  ddooiinngg  tthheeiirr  oowwnn  tthhiinngg  aanndd  wwhheenn  wwee  ggoo  ttoo  tthhiiss  oonnee  tthheeyy  ddoo    nnoott  kknnooww  wwhhaatt  tthhee  
ootthheerr  ppeerrssoonn  iiss  ddooiinngg..  SSoo  tthhee  mmeeeettiinnggss  ffiirrsstt,,  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmeeeettiinngg  hheellpp  iinn  tthhee  sseennssee  
tthhaatt  yyoouu  ggeett  ttoo  kknnooww  wwhhaatt  tthhee  ootthheerr  ppeerrssoonn  iiss  ddooiinngg    aanndd  wwee  hhaavvee  aaccttuuaallllyy  nnoottiicceedd  tthhaatt  
wwhheenn  tthheeyy  ttaallkk  ttoo  uussee  ttoowwaarrddss  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg    tthheeyy  tthhaannkk  uuss..  TThheeyy    ssaayy  nnoo  II    
ddiidd  nnoott  kknnooww  tthhaatt  tthheerree  wwaass  tthhiiss  oorrggaanniissaattiioonn  jjuusstt  aarroouunndd  tthhee  ccoorrnneerr  aanndd  yyeett  tthheeyy  aarree  iinn  
tthhee  ssaammee  ccoommmmuunniittyy,,  ssaammee  aarreeaa  ssoo  nnooww  wwee  ggeett  ttoo  wwoorrkk  aass  aa  tteeaamm  iinn  tthhee  ssaammee  
ccoommmmuunniittyy  aanndd    ssaayy  ookk  tthhiiss  oonnee  hhaass  pprroobblleemmss    lliikkee    aa  cchhiilldd  iiss    bbeeiinngg  aabbuusseedd,,  tthheeyy  
ccoommee  ttoo  yyoouu  aanndd    yyoouu  kknnooww  tthhaatt    yyoouu    wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  hheellpp  bbuutt  iittss  eeaassyy  ffoorr  yyoouu  ttoo  
ssaayy  ookk,,    II  hhaavvee  aa  mmiinnuuttee..  yyoouu  ppiicckk  uupp  yyoouurr  pphhoonnee  aanndd  ssaayy  ookk    II  hhaavvee  aasskkeedd  tthhiiss  ppeerrssoonn  
ttoo  ccoommee  aanndd    sseeee  yyoouu  gguuyyss  bbeeccaauussee  ooff  tthhiiss    ssoo  tthheerree  iiss  nnoo  aannoonnyymmiittyy  oorr  ssttuuffff  lliikkee    
tteennssiioonn    wwhheenn  tthheeyy  ttaallkk,,  ccoommmmuunniiccaattee  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ttooggeetthheerr  iinn  mmeeeettiinnggss    
aanndd  ppllaann  ttooggeetthheerr..  IItt’’ss  lliikkee  aafftteerr  ppllaannnniinngg  tthheeyy  ttaallkk  ttooggeetthheerr  aanndd  ssaayy    ookk    wwhhaatt  iiss  iitt   tthhaatt  
wwee  nneeeedd  gguuyyss,,  ddoo  wwee  nneeeedd  ttrraaiinniinngg  oonn  tthhiiss??  AAnndd  tthheeyy  ssaayy  ookk  wwee  nneeeedd  ttrraaiinniinngg  oonn  tthhiiss,,  
aanndd  tthheeyy  ccaallll  yyoouu..  YYoouu  ggoo  aanndd      ttrraaiinn  tthheemm  aanndd  wwhheenn  yyoouu  ttrraaiinn  yyoouu  ddoo  nnoott  ttrraaiinn  jjuusstt  
oonnee  oorrggaanniissaattiioonn,,  iitt’’ss  aabboouutt  ffiivvee  ppeeooppllee  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  oorrggaanniissaattiioonnss  ssoo  aafftteerr  tthhaatt  yyoouu  
ssaayy  ookk  nnooww  wwee  hhaavvee  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  aa  ccaammppaaiiggnn  aafftteerr  ttrraaiinniinngg..  LLiikkee  ttooddaayy  tthheerree  wwaass  
aa  mmeeeettiinngg  aatt  1111  OO’’cclloocckk  aatt  CCllaayymmoonntt..  SSttaakkeehhoollddeerrss  ggoott  ttooggeetthheerr  nnooww  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  
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llooookk  aatt  tthhee  pprrooppoossaall,,  oouurr  pprrooppoossaall  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  aappppllyy  ffoorr  ffuunnddiinngg  llooookkiinngg    iinnttoo  
tthhaatt,,  ppuutt  ttooggeetthheerr  wwhhaatt  iiss  iitt  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  bbee  ddooiinngg  dduurriinngg  tthhee  ccaammppaaiiggnn,,  ffoorrwwaarrdd  tthhaatt  
ttoo  uuss  wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo    hhaavvee  aa  llooookk  aatt  iitt    aanndd    ddeeppoossiitt  tthhee  mmoonneeyy  iinnttoo  tthheeiirr    aaccccoouunntt  aanndd  
wwee  hhaavvee  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  aa  ccaammppaaiiggnn,,  ttooggeetthheerr,,  iitt  iiss    nnoott  ggooiinngg  ttoo  bbee    MMuussaa’’ss  
ccaammppaaiiggnn  oorr  ZZaammaa’’ss  ccaammppaaiiggnn    ssoo  wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  oonnee  tthheemmee,,  
ssoommeetthhiinngg  lliikkee    ““tthhiinnkk  bbeeffoorree  yyoouu  aacctt””  oorr  ““aabbssttiinneennccee  iiss  ccooooll””  bbuutt  yyoouu  ffiinndd  oouutt  tthhaatt  iittss  
aa  nnuummbbeerr  ooff  oorrggaanniissaattiioonnss  

YYoouu  hhaavvee  hhiigghhlliigghhtteedd  tthhaatt  yyoouu  wwoorrkk  wwiitthh  aa  nnuummbbeerr  ooff  oorrggaanniissaattiioonnss................  

YYoouu  kknnooww  ssoommeettiimmeess  eevveerryyoonnee  eexxppeeccttss  uuss  ttoo  kknnooww  eevveerryytthhiinngg,,  tthheeyy  bbrriinngg  kkiiddss  aanndd  
wwee  oonnllyy  ttaakkee  ffrroomm  00  ttoo  1100  aanndd  tthheeyy  bbrriinngg  lliikkee  1144,,  1155  yyeeaarr  oollddss  aanndd  wwee  ddoo  nnoott  kknnooww  
aanndd  tthheeyy  ssaayy  ttoo  tthheemm  ggoo  ttoo  tthheessee  ppeeooppllee  aanndd  wwee  hhaavvee  oouurr  oowwnn  pprroobblleemmss  yyoouu  kknnooww,,  
aanndd  yyoouu  ffiinnaallllyy  ddeeaall  wwiitthh  yyoouurr  pprroobblleemmss  oonnllyy  ttoo  ffiinndd  oouutt  tthhaatt  iiff  tthheeyy  aarree  tthheerree  wwhheenn  
yyoouu  ssaayy  ttoo  tthheemm  sseeee  tthheerree,,  tthheeyy  ssaayy  oohh  yyeehh,,  aanndd  yyoouu  bbyy  tthhee  ttiimmee  yyoouu  ttaallkk  ttoo  tthheemm  tthheeyy  
aallll  hhaavvee  oonnee  mmiinndd  sseett  bbeeccaauussee  tthheeyy  ssaayy  tthheeyy  nneeeedd  eeaacchh  ootthheerr    aass  aa  ccoommmmuunniittyy  WWee  nneeeedd  
eeaacchh  ootthheerr,,  yyeess  wwee  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  pprroobblleemmss  bbuutt  wwee  nneeeedd  eeaacchh  ootthheerr,,  wwee  nneeeedd  ttoo  
ccoommmmuunniiccaattee,,  wwee  nneeeedd  ttoo  kknnooww,,  wwee  nneeeedd  ttoo  lliisstteenn  aass  wweellll  ppeeooppllee  aarree  ccrryyiinngg  oouutt  ,,  tthheenn  
iitt’’ss  eeaassyy  oonnccee  wwee  hhaavvee  ddoonnee  tthhaatt  iittss  eeaassyy..  
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AAppppeennddiixx  MM::  IInntteerrvviieeww  wwiitthh  tthhee  DDrraammAAiiddEE  BBooaarrdd  CChhaaiirrmmaann  aanndd  CCCCMMSS  DDiirreeccttoorr  

PPrrooff..  KKeeyyaann  TToommaasseellllii,,  JJuullyy  55,,  22001111,,  eemmaaiill..  
  
MMrr..  MMuussaarraa  LLuubboommbboo  
RReesseeaarrcchh  SSttuuddeenntt  
CCeennttrree  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn  MMeeddiiaa  &&  SSoocciieettyy  
MMeemmoorriiaall  TToowweerr  BBuuiillddiinngg  
HHoowwaarrdd  CCoolllleeggee  CCaammppuuss  
MMaazziissii  KKuunneennee  RRdd  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall  
DDuurrbbaann      44004411  
SSoouutthh  AAffrriiccaa  
CCeellll::  007788  88  663355  551144  
EE--mmaaiill::  mmuussaalluubboommbboo@@yyaahhoooo..ccoomm  
  
IINNTTEERRVVIIEEWW  GGUUIIDDEE  

TThhee  oovveerraallll  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  ssttuuddyy  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  DDrraammAAiiddEE’’ss  ssttaakkeehhoollddeerr  iinntteeggrraattiioonn  pprroocceessss  
ffoorr  iittss  vvaarriioouuss  pprrooggrraammmmeess..  II  wwaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  yyoouurr  iinntteerreessttss,,  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh,,  
aanndd  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  DDrraammAAiiddEE..  II  iinntteennddeedd  tthhiiss  ttoo  bbee  aann  iinntteerrvviieeww  ‘‘ddiissccuussssiioonn’’  
iinn  oorrddeerr  ttoo  ggeett  aass  mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ppoossssiibbllee  ffrroomm  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  ddiissccuussssiioonn  
cceennttrreess  aanndd  rreevvoollvveess  aarroouunndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  fflluuiidd  gguuiiddiinngg  qquueessttiioonnss..    

NNoottee::  IIff  ggiivveenn  tthhiiss  gguuiiddee  aass  aa  ‘‘qquueessttiioonnnnaaiirree’’  pplleeaassee  ccoonnvveerrssee  wwiitthh  iitt  aass  iiff  yyoouu  aarree  eennggaaggeedd  iinn  
aa  nnaattuurraall  ccoonnvveerrssaattiioonn..  GGiivvee  ddeettaaiilleedd  eexxppllaannaattiioonnss,,  nnoott  oonnllyy  rreessttrriicctteedd  ttoo  tthhee  lliisstteedd  qquueessttiioonnss  
bbuutt  ttoo  wwhhaatteevveerr  yyoouu  ffeeeell  mmiigghhtt  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  uunnddeerr  ddiissccuussssiioonn..    

QQuueessttiioonnss  ffoorr  SSttaakkeehhoollddeerrss::  

II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  yyoouu  aarree  oonnee  ooff  tthhee  DDrraammAAiiddEE  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss,,  aanndd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  aa  
DDiirreeccttoorr  ffoorr  CCCCMMSS,,  oonnee  ooff  tthhee  kkeeyy  iinnssttiittuuttiioonnss  wwiitthh  iinntteerreessttss  iinn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  DDrraammAAiiddee..    

AArree  yyoouu  iinn  tthhee  bbooaarrdd  iinn  yyoouurr  iinnddiivviidduuaall  ccaappaacciittyy  oorr  aass  aa  rreepprreesseenntteettiivvee  ooff  CCCCMMSS  iinntteerreessttss??      

II  aamm  nnooww  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  bbooaarrdd  ssiinnccee  tthhee  rreettiirreemmeenntt  llaasstt  yyeeaarr  ooff  tthhee  UUNNIIZZUULL  cchhaaiirr..    
PPrreevviioouussllyy  II  sseerrvveedd  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  CCCCMMSS,,  aanndd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  MMOOUU  CCCCMMSS  hhaass  wwiitthh  
DDrraammAAiiddEE    

WWhhaatt  iiss  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  CCCCMMSS  aanndd  DDrraammAAiiddEE??  

SSeeee  aattttaacchheedd  ddooccuummeennttss  ((pppp..  2244--88  ooff  tthhee  cceennttrree  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  tthhee  MMOOUU..    

BBeessiiddee  CCCCMMSS,,  II  aallssoo  nnoottiiccee  tthhaatt  DDrraammAAiiddEE  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  aarree  ddrraawwnn  ffrroomm  ootthheerr  
oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  ssuucchh  aass  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  HHeeaalltthh  EEdduuccaattiioonn  SSAA,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
HHeeaalltthh,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  CCeennttrree  ffoorr  AAIIDDSS  DDeevveellooppmmeenntt,,  RReesseeaarrcchh  aanndd  
EEvvaalluuaattiioonn  ((CCAADDRREE))  

AAss  aa  22001100  AAccttiinngg  CChhaaiirrmmaann,,  ccaann  yyoouu  eexxppllaaiinn  wwhhyy  tthheerree  iiss  ssuucchh  ccoommppoossiittiioonn??  
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TThhee  bbooaarrdd  iiss  ccoommpprriisseedd  ooff  ddoonnoorr  aanndd  ccoonnttrraaccttiinngg  bbooddiieess,,  eexxppeerrttss  iinn  tthhee  ffiieelldd,,  
pprroovviinncciiaall  aaggeenncciieess  aanndd  ppaarrttiicciippaattiinngg  uunniivveerrssiittyy  rreepprreesseennttaattiivveess..  TThheessee  aarree  
rreepprreesseennttaattiivveess  wwhhoo  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  DDrraammAAiiddEE’’ss  vviissiioonn  aanndd  wwoorrkk..    PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  
ppaarrkkeerr  nnoo  lloonnggeerr  rreepprreessnnttss  CCAADDRREE  aass  hhee  rreessiiggnneedd  ffrroomm  tthhaatt  oorrggaanniizzaattiioonn  aabboouutt  22  
yyeeaarrss  aaggoo..  CCAADDRREE  iiss  tthhuuss  nnoott  ccuurrrreennttllyy  rreepprreesseenntteedd  

DDoo  yyoouu  tthhiinnkk  iiff  aallll  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  wwhheerree  nnoott  rreepprreesseenntteedd  aatt  DDrraammAAiiddEE,,  iittss  aaccttiivviittiieess  
wwoouulldd  bbee  ssuucccceeeeddiinngg??  

AAss  tthhee  kkeeyy  ddoonnoorr,,  JJHHHHEESSAA’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  ccrruucciiaall..      NNoott  aallll  ddoonnoorrss  oorr  ccoonnttrraaccttoorrss  
aarree  oonn  tthhee  bbooaarrdd..    TThhee  bbooaarrdd  mmaaiinnllyy  ooffffeerrss  aaddvviiccee  oonn  ppoolliiccyy,,  ggoovveerrnnaannccee,,  ssttrraatteeggyy,,  
ffuunndd  rraaiissiinngg  aanndd  ffaacciilliittaatteess  aacccceessss  ttoo  ccoonnttrraaccttoorrss  lliikkee  tthhee  DDeepptt  ooff  EEdduuiiccaattiioonn..    IItt  ddooeess  
nnoott  mmiiccrroo  mmaannaaggee  DDrraammAAiiddEE..    TThhaatt  iiss  lleefftt  ttoo  tthhee  DDrraammAAiiddEE  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee..      
DDrraammAAiiddEE  rruunnss  mmaannyy  pprroojjeeccttss  oovveerr  aanndd  aabboovvee  tthhoossee  ffaacciilliittaatteedd  bbyy  iinnddiivviidduuaall  bbooaarrdd  
mmeemmbbeerrss..      

WWhhiicchh  ooff  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  ((iiff  aannyy))  hhaass  mmoorree  iinnfflluueennccee  aanndd  ccoonnttrrooll  ((tthhaann  ootthheerrss))  oovveerr  tthhee  
aaccttiivviittiieess  ooff  DDrraammAAiiddEE??  

TThhee  bbooaarrdd  ooppeerraatteess  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ccoonnsseennssuuss..        

##  
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AAppppeennddiixx  NN::  IInntteerrvviieeww  wwiitthh  tthhee  KKwwaazzuulluu--NNaattaall  PPrroovviinncciiaall  MMaannaaggeerr  ffoorr  SSppeecciiaall  NNeeeeddss  
EEdduuccaattiioonn  SSeerrvviicceess,,  DDeeppaarrttmmeenntt  OOff  EEdduuccaattiioonn    

MMss  TThhoobbiillee  SSiiffuunnddaa  OOccttoobbeerr  2255,,  22001100,,  PPiieetteerrmmaarriittzzbbuurrgg..  

  

AArree  yyoouu,,  aanndd  iinn  wwhhiicchh  sseennssee,,  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  TTVVTT,,  OOnneeVVooiiccee  aanndd  DDrraammAAiiddEE??  

YYeess  wwee  aarree..  TThheeyy  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprrooggrraammmmeess  wwhhiicchh  ttaarrggeett  vvuullnneerraabbllee  cchhiillddrreenn  aanndd  tthhiiss  
ddiirreeccttoorraattee  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  ccaarree  aanndd  ssuuppppoorrtt,,  ffoorr  lleeaarrnneerrss..  BBeeccaauussee  tthheessee  
oorrggaanniissaattiioonnss  ttaarrggeett  lleeaarrnneerrss  wwhhoo  hhaavvee  bbaarrrriieerrss  ttoo  lleeaarrnniinngg  oorr  vvuullnneerraabbllee  cchhiillddrreenn,,  wwee  wwoorrkk  
cclloosseellyy  wwiitthh  tthheemm..  

HHooww  aarree  yyoouu  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  PPrrooggrraammmmeess  

WWhhaatt  hhaappppeennss  iiss,,  wwhheenn  aass  aa  ddeeppaarrttmmeenntt  ggeett  aapppprrooaacchheedd  bbyy  aann  oorrggaanniissaattiioonn,,  tthhee  HHOODD  uusseess  hhiiss  
ddiissccrreettiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  wwhheerree  tthhee  pprrooggrraammmmee  iiss  ttoo  bbee  llooccaatteedd..  SSoo  iiff  aann  oorrggaanniissaattiioonn  ccoommeess  iinn  
aanndd  ssaayy  wwee  aarree  ttaarrggeettiinngg  OOVVCC,,  oorr  lleeaarrnneerrss  aaffffeecctteedd  bbyy  HHIIVV//AAIIDDSS  tthheenn  ooff  ccoouurrssee  tthhee  HHOODD  
wwiillll  rreeffeerr  tthheemm  ttoo  oouurr  ddiirreeccttoorraattee  tthhee  SSppeecciiaall  NNeeeeddss  EEdduuccaattiioonn  SSeerrvviiccee  DDiirreeccttoorraattee..  WWee  tthheenn  
mmeeeett  wwiitthh  tthhee  rreelleevvaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss//oorrggaanniissaattiioonn..  WWee  ggiivvee  tthheemm  tthhee  ppllaattffoorrmm  ttoo  aarrttiiccuullaattee  tthheeiirr  
pprrooggrraammmmee  ttoo  tteellll  uuss  wwhhaatt  tthheeyy  aarree  ooffffeerriinngg  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  aass  aa  pprrooppoossaall  aanndd  tthheenn  wwee  
ssccrreeeenn  tthheeiirr  pprrooggrraammmmee  ffoorr  qquuaalliittyy  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  wwhhaatteevveerr  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  bbee  ddooiinngg  wwiillll  bbee  
eennhhaanncciinngg  tthhee  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  oouurr  pprrooggrraammmmeess  bbeeccaauussee  wwee  ddoonn’’tt  wwaanntt  tthheemm  rreeaallllyy  ttoo  
iimmpplleemmeenntt  tthhiinnggss  tthhaatt  aarree  oouutt  ooff  lliinnee..  

OOnnccee  wwee  hhaavvee  ssuubbjjeecctteedd  tthheeiirr  pprrooggrraammmmee  ttoo  oouurr  tteesstt,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  hhooww  iitt  ffaarreess,,  tthheenn  wwee  
eessttaabblliisshh  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiitthh  tthhee  vvaarriioouuss  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  tthhoossee  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiillll  bbee  ffoorrmmaall..  
WWee  eenntteerr  iinnttoo  aa  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  wwhheerree  wwee  ssppeellll  oouutt  tthhee  tteerrmmss  ooff  oouurr  
eennggaaggeemmeenntt..  OOff  ccoouurrssee  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aaggrreeeemmeenntt  iinn  tteerrmmss  ooff  wwhhaatt  iiss  eexxppeecctteedd  
ooff  tthhee  ppaarrttiieess  aanndd  tthhee  ttiimmee  ffrraammee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  aanndd  iiff  tthheerree  aarree  ffiinnaanncciiaall  iimmpplliiccaattiioonnss  aallll  wwiillll  
bbee  lliisstteedd..  

WWee  tthheenn  ddiirreecctt  tthheemm  ttoo,,  aanndd  ffaacciilliittaattee  iinntteerrffaaccee  wwiitthh  tthhee  ddiissttrriicctt  wwhheerree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  
hhaappppeennss..  DDeeppeennddiinngg  oonn  tthheeiirr  ccaappaacciittyy,,  wwee  pprreeffeerr  tthhaatt  tthheeyy  ppiilloott  wwhhaatteevveerr  iitt  iiss  tthhaatt  tthheeyy  ddoo  jjuusstt  
ttoo  tteesstt  iitt  oouutt  aanndd  sseeee  tthhaatt  iinnddeeeedd  iitt  iiss  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  lloovvee  ssccaallee  uupp  ttooggeetthheerr..  TThheeyy  
tthheenn  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  tthhee  ddiissttrriicctt  rreeppoorrtt  ttoo  uuss..  

TThhee  MMOOUU  ccoovveerrss  ssttrruuccttuurreess  ttoo  bbee  sseett  uupp..  SSttrruuccttuurreess  ffoorr  mmaannaaggeemmeenntt,,  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  tteerrmmss  ooff  
rreeffeerreennccee  lliikkee  hhooww  oofftteenn  tthheeyy  aarree  ttoo  mmeeeett  aanndd  nnoorrmmaallllyy  iitt  wwoouulldd  bbee  mmoonntthhllyy..  

HHooww  iinnfflluueennttiiaall  iiss  yyoouurr  DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthheessee  NNGGOOss  

BBeeccaauussee  ooff  tthhee  ssccrreeeenniinngg  pprroocceessss  tthhaatt  wwee  ggoo  tthhrroouugghh,,  mmoorree  oofftteenn  tthhaann  nnoott  wwee  ddeecciiddee  aatt  tthhiiss  
lleevveell  wwhheetthheerr  wwee  lliikkee  tthheemm  oorr  nnoott..  OOuurr  ssccrreeeenniinngg  iiss  qquuiittee  iinntteennssiivvee  aanndd  iitt  hheellppss  bbeeccaauussee  iitt  
hheellppss  uuss  ttoo  eelliimmiinnaattee  tthhoossee  tthhaatt  wwee  ddoonn’’tt  wwaanntt..  WWee  ddoonn’’tt  ssttaarrtt  oonn  aa  pprroocceessss  aanndd  tthheenn  ddiissccoovveerr  
tthheessee  aarree  nnoott  tthhee  ppeeooppllee  wwee  wwoouulldd  rreeaallllyy  hhaavvee  wwaanntteedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh..  

HHooww  iimmppoorrttaanntt  iiss  yyoouurr  rroollee  iinn  tthheessee  pprrooggrraammmmeess      
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TThhee  tteerrmmss  ooff  eennggaaggeemmeenntt  tthhaatt  aarree  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  MMOOUU  ssppeellll  oouutt  wwhhaatt  eeaacchh  ppaarrttyy  iiss  
ccoommmmiittttiinngg  ttoo  ddoo..  UUnnddeerr  nnoorrmmaall  cciirrccuummssttaanncceess  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  ccoommmmiitt  tthhiinnggss  lliikkee  ttiimmee..  
TThheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  ccaannnnoott  bbee  tthheerree  wwiitthhoouutt  oouurr  iinnvvoollvveemmeenntt..  FFoorr  tthheemm  ttoo  ggeett  ttoo  sscchhoooollss  wwee  
wwiillll  hhaavvee  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhaatt..  WWee  wwrriittee  cciirrccuullaarrss  aannnnoouunncciinngg  tthheemm,,  ggeett  ttoo  mmeeeettiinnggss  wwhheerree  wwee  
iinnttrroodduuccee  tthheemm  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  tthhaatt’’ss  ttiimmee  wwee  ccoouunntt  ttiimmee  aass  oouurr  iinnppuutt  ttoo  tthhee  pprrooggrraammmmee..  

TThheeyy  ccaann’’tt  wwrriittee  ttoo  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  ooffffiicciiaallss,,  wwee  ddoo..  WWee  aallssoo  ffaacciilliittaattee  tthheeiirr  mmeeeettiinnggss..  

WWhhaatt  iinntteerreessttss  ddoo  yyoouu  hhaavvee  iinn  tthheessee  ppaarrttnneerrsshhiippss??  

SScchhoooollss  aarree  vveerryy  sseennssiittiivvee..  YYoouu  ccaann’’tt  ggeett  tthheerree  aass  aa  ssttrraannggeerr  wwiitthhoouutt  aa  mmaannddaattee..  WWee  hhaavvee  aa  
lliinnee  ffuunnccttiioonn..  SScchhoooollss  kknnooww  wwhheerree  tthheeyy  ttaakkee  iinnssttrruuccttiioonnss  ffrroomm  ssoo  iiff  yyoouu  aarree  ttoo  ccoommee  ffrroomm  tthhee  
oouuttssiiddee  aanndd  ssttaarrtt  ddeemmaannddiinngg  tthhiinnggss  oorr  wwaannttiinngg  ttoo  ddoo  tthhiinnggss  ffoorr  tthheemm,,  tthheenn  cchhaanncceess  aarree  tthhaatt  yyoouu  
aarree  nnoott  ggooiinngg  ttoo  ggeett  tthheeiirr  ccooooppeerraattiioonn..  EEvveenn  iiff  yyoouu  ddiidd,,  uunnlleessss  yyoouu  oonnllyy  wwaanntteedd  ttoo  wwoorrkk  jjuusstt  
wwiitthh  oonnee  sscchhooooll,,  aanndd  tthhee  PPrriinncciippaall  aaggrreeeess  ttoo  iitt,,  yyoouu  wwoouulldd  ssttiillll  hhaavvee  aa  pprroobblleemm  bbeeccaauussee  yyoouu  
ccaann’’tt  ssuussttaaiinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  bbeeccaauussee  tthhee  ccuussttooddiiaannss  ooff  yyoouurr  pprrooggrraammmmee  aarree  ppeeooppllee  lliikkee  
oouurrsseellvveess,,  ssoo  iitt  wwiillll  bbee  aa  ddeeaadd  ssttaarrtt..  YYoouu  wwoouulldd  hhaavvee  yyoouurr  wwaayy  wwiitthh  tthhee  pprriinncciippaall,,  iiff  hhee  aalllloowwss  
yyoouu,,  bbuutt  tthheenn  wwhhaatt  hhaappppeennss  ttoo  yyoouurr  pprrooggrraammmmee..  WWhhoo  iiss  ggooiinngg  ttoo  ssuussttaaiinn  iitt,,  hhooww  aarree  yyoouu  ggooiinngg  
ttoo  mmaakkee  iitt  ccoommee  aalliivvee,,  hhooww  aarree  yyoouu  ggooiinngg  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iitt  ggeettss  aalliiggnneedd  ttoo  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  
pprrooggrraammmmeess  aanndd  tthhaatt  iinnddeeeedd  iitt  lliivveess  oonn  bbeeyyoonndd  yyoouu  oorr  tthhee  iinnppuutt  ffrroomm  yyoouurr  oorrggaanniissaattiioonn..  SSoo  
wwee  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  ffrroomm  tthhee  wwoorrdd  ggoo..  

DDoo  yyoouu  iinntteerraacctt  wwiitthh  ootthheerr  SSttaakkeehhoollddeerrss??  

AAbbssoolluutteellyy,,  wwee  aarree  iinn  ccaarree  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  lleeaarrnniinngg  aass  II  hhaavvee  mmeennttiioonneedd..  BBeeyyoonndd  tthhee  
ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonn  tthheerree  aarree  ootthheerr  ddeeppttss..  WWiitthh  pprriimmaarryy  mmaannddaattee  ooff  ccaarree  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  
eexxaammppllee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  hheeaalltthh,,  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  eettcc..  wwee  ccaann’’tt  ccaarrrryy  tthhiiss  mmaannddaattee  aalloonnee..  WWee  
cclleeaarrllyy  hhaavvee  ttoo  rrooppee  iinn  ootthheerr  ddeeppaarrttmmeennttss  ffoorr  eexxaammppllee  wwhheenn  wwee  nneeeedd  ssoocciiaall  ggrraannttss  ffoorr  tthhee  
OOVVCC  wwee  aasskk  tthhee  rreelleevvaanntt  ddeeppaarrttmmeenntt..  WWee  ccaann’’tt  aasssseessss  wwhheetthheerr  tthhee  cchhiillddrreenn  hhaavvee  bbaarrrriieerrss  ttoo  
lleeaarrnniinngg//hheeaarriinngg,,  wwee  nneeeedd  eexxppeerrttiissee  ffrroomm  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  hheeaalltthh..  WWee  aarree  jjuusstt  oonnee  uunniitt,,  wwee  nneeeedd  
ootthheerr  uunniittss..  WWee  nneeeedd  ttoo  bbuuiilldd  lliinnkkaaggeess  wwiitthh  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss,,  bbuussiinneessss,,  aanndd  cciivviill  
ssoocciieettyy  ((NNGGOOss))..  TThhaatt’’ss  hhooww  iitt  ggooeess..  

WWee  aallwwaayyss  ssaayy  ttoo  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  AALLIIGGNN  OORR  PPEERRIISSHH..  SSoo  wwee  ssaayy  ttoo  tthheemm  aalliiggnn  bbeeccaauussee  
ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  aallwwaayyss  bbee  tthheerree,,  yyoouu  ccaann’’tt  ggeett  ffuunnddiinngg  ffrroomm  ddoonnoorrss  ffoorreevveerr..  FFeeww  yyeeaarrss  ddoowwnn  
tthhee  lliinnee  yyoouu  eexxhhaauusstt  tthhee  ffuunnddiinngg  bbuutt  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  aallwwaayyss  bbee  tthheerree..  SSoo  tthhee  bbeesstt  tthhiinngg  ttoo  ddoo  
iiff  yyoouu  aarree  aann  NNGGOO  iiss  nnoott  ttoo  ccoommee  hheerree  aanndd  ssttaarrtt  tteelllliinngg  uuss  wwhhaatt  ttoo  ddoo  jjuusstt  bbeeccaauussee  yyoouu  hhaavvee  
ddiissccoovveerreedd  tthhiiss  bbeeaauuttiiffuull  ccoonncceepptt  aanndd  yyoouu  tthhiinnkk  yyoouu  hhaavvee  tthheessee  wwoonnddeerrffuull  ffoorrmmuullaass,,  wwee  ssaayy  ttoo  
yyoouu  lliisstteenn,,  aalliiggnn  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  bbeeccaauussee  wwee  gguuaarraanntteeee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  YYoouu  ccaann  
iinnffoorrmm  bbeeccaauussee  wwee  wwaanntt  yyoouu  ttoo  pprroobbaabbllyy  bbeetttteerr  wwhhaatt  wwee  hhaavvee  bbuutt  yyoouu  ccaann’’tt  ccoommee  iinn  aanndd  ssttaarrtt  
ddiiccttaattiinngg..  WWee  wwoouulldd  rraatthheerr  ppaarrttnneerr  aanndd  ppeeooppllee  mmuusstt  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthheessee  aarree  ggoovveerrnnmmeenntt  
pprrooggrraammmmeess  aanndd  yyoouu  aarree  tthheerree  ttoo  aassssiisstt  uuss  aacchhiieevvee  ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooggrraammmmeess..  FFoorr  uuss  tthhaatt’’ss  
cclleeaarr  ccuutt  aanndd  wwee  ddoonn’’tt  ccoommpprroommiissee  tthheerree..  

HHooww  tthheenn  ddoo  yyoouu  rreessoollvvee  tthhee  ddiiffffeerreenncceess??  

WWee  nneeggoottiiaattee  rriigghhtt  ffrroomm  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  wwhheenn  tthheeyy  ccoommee  aanndd  aapppprrooaacchh  uuss..  OOff  ccoouurrssee  tthheeyy  ssaayy  
wwee  hhaavvee  ggoott  tthhiiss  pprrooppoossaall..  WWee  llooookk  aatt  tthhee  pprrooppoossaall  aanndd  wwee  pprreesseenntt  wwhheerree  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  iinn  
lliigghhtt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  aassppeeccttss..  NNooww  wwee  llooookk  aatt  hhooww  wwee  ccaann  aalliiggnn  wwhhaatt  yyoouu  hhaavvee  ggoott  ttoo  wwhheerree  
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wwee  aarree  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  aaccttuuaallllyy  iinnccoorrppoorraattee  wwhhaatt  yyoouu  aarree  ddooiinngg  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  aanndd  
gguuaarraanntteeee  ssoommee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  

IIff  yyoouu  ccaann’’tt  aalliiggnn,,  iiff  tthheerree  iiss  nnoo  qquuaalliittyy,,  tthheenn  ttoouugghh  lluucckk..  TThhaatt  iiss  nneeggoottiiaattiioonn..  WWee  hhaavvee  aa  
ssttrraatteeggyy  wwee  aarree  iimmpplleemmeennttiinngg  hheerree,,  ssoo  ccoommee  oonn  bbooaarrdd  aanndd  iimmpplleemmeenntt  wwiitthh  uuss  wwiitthhiinn  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  ssttrraatteeggyy  aanndd  yyoouu  aarree  gguuaarraanntteeeedd  tthhee  ssuucccceessss  tthhaatt  yyoouu  pprroobbaabbllyy  ddeessiirree..  BBuutt  iiff  yyoouu  
aarree  ggooiinngg  ttoo  bbee  ooffff  tthhee  ttaannggeenntt  wwiitthh  tthhiiss  bbeeaauuttiiffuull  pprrooggrraammmmee,,  bbyy  tthhee  ttiimmee  yyoouu  lleeaavvee  iitt  wwiillll  bbee  
tthhiiss  hhuuggee  wwhhiittee  eelleepphhaanntt  tthhaatt  wwee  ccaann’’tt  ddoo  mmuucchh  aabboouutt  oorr  ssuussttaaiinn..    

##  


