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  IInn  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  vvaarriioouuss  IIssllaammiicc  ggrroouuppss  iinn  TTuunniissiiaa  aanndd  MMoorrooccccoo,,  tthhiiss  wwoorrkk  ddeeaallss  wwiitthh  

tthheemm  aass  ccaassee  ssttuuddiieess  ooff  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss..    SSoocciiaall  mmoovveemmeennttss  aarree  iinnttrriinnssiiccaallllyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  iissssuuee  

ooff  ssoocciiaall  cchhaannggee..    TThheeyy  aarree  mmoottiivvaatteedd  bbyy  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  tthhee  ccoolllleeccttiivviittyy  ooff  aa  ggrroouupp  ccaann  sseett  

iinnttoo  mmoottiioonn  tthhee  nneecceessssaarryy  ffoorrcceess  ooff  ssoocciiaall  cchhaannggee..    IIssllaammiicc  rreevviivvaall  mmoovveemmeennttss  aassssuummee  tthhaatt,,  iinn  

sseeeekkiinngg  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  ffaaiilluurreess  ooff  tthhee  rreeggiimmee  iinn  mmooddeerrnniizziinngg  ssoocciieettyy,,  tthheeyy  ccaann  ttaapp  

iinnttoo  tthhee  ccuullttuurraall  vvaalluueess  ooff  tthhee  ssoocciieettyy  aanndd  mmoovvee  iitt  ffrroomm  sseeccuullaarriissmm  ttoo  rreelliiggiioo--ppoolliittiiccss..  

  

  

DDeeffiinniittiioonn  ooff  SSoocciiaall  MMoovveemmeennttss  

  

  TThhee  IIssllaammiicc  rreevviivvaall  mmoovveemmeennttss  sshhaarree  ccoommmmoonn  ffeeaattuurreess  wwiitthh  ootthheerr  mmoovveemmeennttss  rruunnnniinngg  

tthhee  ggaammuutt  ffrroomm  ssoocciiaalliisstt  ttoo  ssttuuddeenntt  pprrootteesstt  mmoovveemmeennttss..    TThhee  lliitteerraattuurree  oonn  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss  

pprroovviiddeess  aa  nnuummbbeerr  ooff  ddeeffiinniittiioonnss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthheeiirr  nnaattuurree,,  oobbjjeeccttiivvee,,  ttyyppeess,,  ccaauusseess,,  ssttrruuccttuurree,,  

ddyynnaammiiccss,,  aanndd  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..    FFoorr  eexxaammppllee,,  JJoohhnn  WWiillssoonn  ddeessccrriibbeess  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  aass  ""aa  

ccoonnsscciioouuss,,  ccoolllleeccttiivvee,,  oorrggaanniizzeedd  aatttteemmpptt""  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  ssoocciiaall  cchhaannggee..//
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IInn  EEmmaadd  EEll--DDiinn  SShhaahhiinn,,  TThhee  RReessttiittuuttiioonn  OOff  IIssllaamm::  AA  CCoommppaarraattiivvee  SSttuuddyy  OOff  TThhee  IIssllaammiicc  MMoovveemmeennttss  iinn  

CCoonntteemmppoorraarryy  TTuunniissiiaa  AAnndd  MMoorrooccccoo  ((AA  ddiisssseerrttaattiioonn  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  SScchhooooll  ooff  AAddvvaannccee  nntteerrnnaattiioonnaall  

SSttuuddiieess,,  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,    
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11
    AAfftteerr  rreevviieewwiinngg  ddiiffffeerreenntt  ccoonncceeppttss  aanndd  uussaaggeess  ooff  tthhee  tteerrmm,,  PPaauull  WWiillkkiinnssoonn  ddeevveellooppss  aa  wwoorrkkiinngg  

ccoonncceepptt  tthhaatt  iiddeennttiiffiieess  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  pprreeccoonnddiittiioonnss  ooff  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  

WWiillkkiinnssoonn::  

11--  AA  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  iiss  aa  ddeelliibbeerraattee  ccoolllleeccttiivvee  eennddeeaavvoouurr  ttoo  pprroommoottee  cchhaannggee  iinn  aannyy  

ddiirreeccttiioonn  aanndd  bbyy  aannyy  mmeeaannss,,  nnoott    eexxcclluuddiinngg  vviioolleennccee,,  iilllleeggaalliittyy,,  rreevvoolluuttiioonn  oorr  wwiitthhddrraawwaall  

iinnttoo  `̀uuttooppiiaann''  ccoommmmuunniittyy..  

22--  AA  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  mmuusstt  eevviinnccee  aa  mmiinniimmaall  ddeeggrreeee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn,,  tthhoouugghh  tthhiiss  mmaayy  

rraannggee  ffrroomm  aa  lloooossee,,  iinnffoorrmmaall    oorr  ppaarrttiiaall  lleevveell  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn  ttoo  tthhee  hhiigghhllyy  

iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd  aanndd  bbuurreeaauuccrraattiizzeedd  mmoovveemmeenntt  aanndd  tthhee  ccoorrppoorraattee  ggrroouupp..  

33--  AA  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt''ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  cchhaannggee  aanndd  tthhee  rraaiissoonn  dd''eettrree  ooff  iittss  oorrggaanniizzaattiioonn  

aarree  ffoouunnddeedd  uuppoonn  tthhee  ccoonnsscciioouuss  vvoolliittiioonn,,  nnoorrmmaattiivvee  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  mmoovveemmeenntt''ss  aaiimmss  

oorr  bbeelliieeffss,,  aanndd  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ffoolllloowweerrss  oorr  mmeemmbbeerrss..//
22
  

  

  AA  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt,,  tthheerreeffoorree,,  sshhoouulldd  mmaanniiffeesstt  aa  pprrooggrraamm  oorr  aa  sseeqquueennccee  ooff  aaccttiioonnss  bbyy  aann  

oorrggaanniizzeedd  ccoolllleeccttiivviittyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  bbrriinnggiinngg  aabboouutt  ssoocciiaall  cchhaannggee..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  WWiillkkiinnssoonn,,  wwhhoo  

lliinnkkss  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss  ttoo  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ccuullttuurree,,  ""TThhee  llaanngguuaaggee,,  iiddeeaass,,  aanndd  ssttyylleess  ooff  mmoovveemmeennttss  

iinneevviittaabbllyy  rreefflleecctt  wwiiddeerr  ccuullttuurraall  cchhaannggeess  aanndd  ccaann  oofftteenn  bbee  ffoouunndd  ttoo  bbee  iimmppoorrttaanntt  iinn  tthheemmsseellvveess  aass  

aaggeenncciieess  ooff  ccuullttuurraall  cchhaannggee..""//
33
    TThhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  aannyy  ppaarrttyy,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  IIssllaammiicc  mmoovveemmeennttss,,  

mmaayy  rreefflleecctt  aa  vvaarriieettyy  ooff  iiddeeaass  oonn  tthhee  vvaarriioouuss  mmeeaannss  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  bbrriinnggiinngg  aabboouutt  ssoocciiaall  cchhaannggee..  

  

  

TTyyppoollooggyy  ooff  MMoovveemmeennttss  

  

  JJoosseepphh  GGuussffiieelldd  iiddeennttiiffiieess  ffoouurr  ttyyppeess  ooff  mmoovveemmeennttss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthheeiirr  

ddiirreeccttiioonn  aanndd  ssccooppee  ooff  cchhaannggee..    HHiiss  ttyyppoollooggyy  iinncclluuddeess  wwiitthhddrraawwaall,,  pprrootteesstt,,  rreeffoorrmm,,  aanndd  

rreevvoolluuttiioonnaarryy  mmoovveemmeennttss..    WWiitthhddrraawwaall  mmoovveemmeennttss,,  ssuucchh  aass  rreelliiggiioouuss  sseeccttss,,  ccuullttss  aanndd  uuttooppiiaann  

ccoommmmuunniittiieess,,  aarree  nnoott  ddiirreeccttllyy  pprreeooccccuuppiieedd  wwiitthh  cchhaannggiinngg  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  oorr  tthhee  ccuullttuurraall  vvaalluueess  ooff  



ssoocciieettyy..    TThheeyy  ddoo  nnoott  aaddvvooccaattee  ppoolliittiiccaall  aaccttiioonn  aass  aa  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  pprroobblleemmss  iinn  ssoocciieettyy..    IInnsstteeaadd,,  

tthheeyy  aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthheeiirr  tteennddeennccyy  ttoo  sseeppaarraattee  aanndd  iissoollaattee  tthheemmsseellvveess  ffrroomm  tthhee  rreesstt  ooff  

ssoocciieettyy..    IInn  oorrddeerr  ttoo  pprreesseerrvvee  tthheeiirr  oowwnn  vvaalluueess,,  tthheeyy  mmoovvee  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  ddiirreeccttiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

ssoocciieettyy  iiss  hheeaaddiinngg  aanndd,,  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  sseeeekk  ttoo  cchhaannggee  hhiimm  oorr  hheerr  iinntteerrnnaallllyy..//
44
  

  

  PPrrootteesstt  mmoovveemmeennttss,,  tthhee  sseeccoonndd  ttyyppee  ooff  mmoovveemmeennttss,,  aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthheeiirr  ssppoorraaddiicc  

aanndd  iinntteerrmmiitttteenntt  nnaattuurree,,  aass  mmaanniiffeesstteedd  bbyy  rriioottss,,  ddeemmoonnssttrraattiioonnss,,  aanndd  ssttrriikkeess..    TThhoouugghh  tthheeyy  mmaayy  aacctt  

aass  aann  aaggeenntt  ooff  cchhaannggee  aanndd  ssuucccceeeedd  iinn  pprroodduucciinngg  ssoommee,,  ggeenneerraallllyy  pprrootteesstt  mmoovveemmeennttss  ddoo  nnoott  

rreepprreesseenntt  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  ffoorrmm  ooff  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn..    TThheeyy  ttaarrggeett  aa  ssppeecciiffiicc  ggooaall  aanndd  pprreessss  ffoorr  aa  

ssppeecciiffiicc  rreemmeeddyy..    DDuuee  ttoo  tthheeiirr  eeppiissooddiicc  nnaattuurree,,  aanndd  wwhheenn  eexxaammiinneedd  bbyy  tthheemmsseellvveess  aanndd  nnoott  iinn  

rreellaattiioonn  ttoo  ootthheerr  llaarrggeerr  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss,,  pprrootteesstt  mmoovveemmeennttss  aarree  ddiiffffuussee  aanndd  llaacckk  iiddeeoollooggiiccaall  

ccllaarriittyy,,  aanndd  tteenndd  ttoo  aarrttiiccuullaattee  hhoossttiillee  eexxpprreessssiioonn  rraatthheerr  tthhaann  aa  pprrooggrraamm  ffoorr  cchhaannggee..      

  

  RReeffoorrmm  mmoovveemmeennttss,,  tthhee  tthhiirrdd  ttyyppee,,  aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthheeiirr  lleeggiittiimmaaccyy  aanndd  aaddvvooccaaccyy  ooff  

ggrraadduuaalliissmm..    TThheeyy  tteenndd  ttoo  ffuunnccttiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  tthhee  ssyysstteemm..    TThheeyy  ddoo  nnoott  aaddvvooccaattee  aa  

ttoottaall  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  vvaalluueess  aanndd  nnoorrmmss  pprreevvaaiilliinngg  iinn  ssoocciieettyy,,  bbuutt  aarree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  ppaarrttiiaall  

rreeffoorrmmss  wwhhiicchh,,  aass  tthheeyy  bbeelliieevvee,,  sshhoouulldd  bbee  iinnttrroodduucceedd  iinn  tthhee  eexxiissttiinngg  oorrddeerr..    IInn  tthhee  pprroocceessss,,  tthheeyy  

mmaayy  aaccccuussee  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  rreeggiimmee  ooff  uunnddeerrmmiinniinngg  cceerrttaaiinn  iimmppoorrttaanntt  aanndd  ffuunnddaammeennttaall  vvaalluueess,,  

aanndd  eevveenn  aattttaacckk  tthhee  lleeggiittiimmaaccyy  ooff  tthhee  eessttaabblliisshheedd  iinnssttiittuuttiioonnss..    TThheeiirr  ssttrraatteeggyy  ooff  cchhaannggee  ddeeppeennddss  

oonn  ddiirreeccttiinngg  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  rreeggiimmee  aanndd  tthhee  ppuubblliicc  ttoo  tthhee  pprroobblleemmss  eexxiissttiinngg  iinn  ssoocciieettyy  aass  tthheeyy  

ppeerrcceeiivvee  tthheemm,,  aanndd  oonn  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  ddeevveelloopp  aann  aaggeennddaa  aanndd  aa  ppllaann  ooff  aaccttiioonn  pprrooppoossiinngg  ssoolluuttiioonnss  

ttoo  tthheessee  pprroobblleemmss..    FFoorr  tthheessee  mmoovveemmeennttss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  cchhaarraacctteerr  ----  ii..ee..,,  nnoott  rreessoorrtt  ttoo  

vviioolleenntt  mmeeaannss  aanndd  ccllaannddeessttiinnee  aaccttiivviittiieess,,  aanndd  hhaavvee  aann  eeffffeeccttiivvee  rroollee  iinn  ssoocciieettyy  ----  tthheeyy  mmuusstt  

ooppeerraattee  iinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  aalllloowwss  ssoommee  ddeeggrreeee  ooff  pplluurraalliissmm  aanndd  ttoolleerraatteess  ddiisssseenntt,,  ccrriittiicciissmm,,  

aanndd  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ooppiinniioonn..//
55
  

  



  FFoorr  mmaannyy  rreeffoorrmm  mmoovveemmeennttss,,  rreelliiggiioonn  ppllaayyss  aann  iimmppoorrttaanntt  ppaarrtt  iinn  tthheeiirr  iiddeeoollooggyy  aanndd  

iinntteelllleeccttuuaall  oorriieennttaattiioonn..    HHeennccee,,  iinn  tthheeiirr  ppuurrssuuiitt  ooff  ssoocciiaall  cchhaannggee,,  tthheeyy  aaccqquuiirree  ssaalliieenntt  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  aaffffeecctt  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt  aanndd  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  tthheeiirr  mmeemmbbeerrss..    

SSuucchh  mmoovveemmeennttss  ccaann  ccllaaiimm  ddooccttrriinnaall  aauutthhoorriittyy,,  ddeerriivveedd  ffrroomm  aa  ssaaccrreedd  rreevveellaattiioonn  oorr  aa  ddiivviinnee  

mmeessssaaggee,,  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  hhaavvee  tthhee  ssppiirriittuuaall  ppoowweerr  ttoo  mmoolldd  tthhee  ppeerrssoonnaalliittyy  aanndd  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerr  aass  hhee  bbeeccoommeess  ssuubbjjeecctt  ttoo  mmoorraall  pprreessssuurreess  aanndd  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess..    TThhee  

mmoovveemmeenntt''ss  ccllaaiimm  ooff  aa  ssaaccrreedd  mmiissssiioonn  pprroommootteess  aammoonngg  iittss  aaddhheerreennttss  aa  sseennssee  ooff  pprriimmaaccyy  aanndd  

ddiissttiinnccttiivveenneessss  oovveerr  ootthheerr  ssoocciiaall  ggrroouuppss  iinn  ssoocciieettyy..    FFiinnaallllyy,,  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  rreelliiggiioonn  iinnttoo  tthhee  

mmoovveemmeenntt''ss  ddyynnaammiiccss  rreeiinnffoorrcceess  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  lleeaaddeerr  aanndd  tthhee  sseennssee  ooff  ggrroouupp  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aass  

iitt  eennccoouurraaggeess  tthhee  aaddhheerreennccee  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss  ttoo  ttrraaddiittiioonnaall  vvaalluueess..//
66
  

          

  TThhee  ffoouurrtthh  ttyyppee  ooff  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  iiss  tthhee  rreevvoolluuttiioonnaarryy  mmoovveemmeenntt..    TThheessee  mmoovveemmeennttss  

aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee  ttoottaalliittyy  ooff  tthheeiirr  ggooaallss  aanndd  tthheeiirr  aabbssoolluuttee  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  lleeggiittiimmaaccyy  ooff  tthhee  

eexxiissttiinngg  oorrddeerr..    AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  nnaattuurree  ooff  rreevvoolluuttiioonnss,,  tthhee  cchhaannggee  tthheeyy  bbrriinngg  aabboouutt  iiss  aacchhiieevveedd  iinn  

ssuuddddeenn  aanndd  iimmmmeeddiiaattee  oouuttbbuurrssttss  tthhrroouugghh  vviioolleenntt  mmeeaannss..//
77
  

  

  IItt  sshhoouulldd  bbee  eemmpphhaassiizzeedd  tthhaatt  tthhiiss  ttyyppoollooggyy  iiss  bbyy  nnoo  mmeeaannss  aann  eexxcclluussiivvee  oonnee..    FFeeww  ssoocciiaall  

mmoovveemmeennttss  aaccttuuaallllyy  ccoonnffoorrmm  pprreecciisseellyy  ttoo  aa  ssppeecciiffiicc  ttyyppee..    IInnddeeeedd,,  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  mmaayy  

ccoonnttaaiinn  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  mmoorree  tthhaann  oonnee  ttyyppee,,  aaddvvooccaattee  ddiivveerrssee  oobbjjeeccttiivveess,,  aanndd  aattttrraacctt  tthhee  

ssuuppppoorrtt  ooff  ppeeooppllee  wwiitthh  ddiivveerrssee  ssoocciiaall  bbaacckkggrroouunnddss..    GGuussffiieelldd  ssttrreesssseess  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ""wwiitthhddrraawwaall,,  

pprrootteesstt,,  rreeffoorrmm,,  iinnssuurrrreeccttiioonn,,  aanndd  eevveenn  rreevvoolluuttiioonn  mmaayy  aallll  ccooeexxiisstt  aammoonngg  ppaarrttiissaannss  ooff  aa  

mmoovveemmeenntt,,  aass  sseeppaarraattee  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  eevveennttss,,  oorr  `̀wwiinnggss''..""//
88
      

CCaauussee  ooff  SSoocciiaall  MMoovveemmeennttss  

  

  WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ccaauusseess  ooff  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss,,  ssoocciioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  

pprroovviiddee  mmuullttiippllee  aapppprrooaacchheess..    TThhee  ffiirrsstt  iiss  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  aapppprrooaacchh,,  wwhhiicchh  ffooccuusseess  oonn  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  aass  tthhee  bbaassiicc  uunniitt   ooff  aannaallyyssiiss..    IItt  aarrgguueess  tthhaatt  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss  aarriissee  iinn  ppaarrtt  ffrroomm  



nnoorrmmaattiivvee  ccrriitteerriiaa  tthhaatt  eennccoommppaassss  tthhee  ffeeeelliinngg  ooff  ssoocciiaall  ssttrraaiinn  aanndd  oopppprreessssiioonn  oonn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  

ppssyycchhee..    TThhee  ffaaiilluurree  ttoo  aacchhiieevvee  aa  ssaattiissffyyiinngg  ssttaattuuss  aanndd  aa  sseennssee  ooff  bbeelloonnggiinngg  mmaayy  ggeenneerraattee  aa  

pprroobblleemm  ooff  iiddeennttiittyy..    SSuucchh  aa  ssttaattee  ooff  mmiinndd  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  aa  sseennssee  ooff  ddeessppaaiirr  aanndd  

ppoowweerrlleessssnneessss..    TThheerreeffoorree,,  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  mmaayy  aarriissee  ffrroomm  aa  ccoolllleeccttiivvee  lloonnggiinngg,,  ggeenneerraatteedd  bbyy  

tthhee  llaacckk  ooff  ccoonnssttrruuccttiivvee  ssoocciiaall  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaallss  dduuee  ttoo  eeccoonnoommiicc  hhaarrddsshhiipp,,  ppoolliittiiccaall  

mmaarrggiinnaalliizzaattiioonn,,  aanndd  ccuullttuurraall  ddiissiinntteeggrraattiioonn..    TThhiiss  ccoolllleeccttiivvee  ffoorrccee  mmaayy  ddrraaww  iittss  ssuusstteennaannccee  ffrroomm  

aa  ggeenneerraall  ffeeeelliinngg  ooff  sshhaarreedd  ddiissccoonntteenntt  aanndd  ssoocciiaall  ggrriieevvaanncceess  aaiimmeedd  aatt  aa  ppaarrttiiccuullaarr  sseeccttoorr  ooff  

ssoocciieettyy,,  nnaammeellyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  ccuussttooddiiaannss  ooff  aa  rreeggiimmee  wwhhoo  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  iinneeffffiicciieenntt,,  

ccoorrrruupptt,,  aanndd  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  llooccaall  nneeeeddss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  ssoocciieettyy  iinn  ggeenneerraall..//
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  AA  sseeccoonndd  aapppprrooaacchh  ffooccuusseess  oonn  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  oorr  ssoocciiaall  lleevveell..    IItt  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorr  

ccaauussee  ooff  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  iiss  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ssoocciiaall  ssttrraaiinn  iinn  ssoocciieettyy..    TThhee  

eexxiissttiinngg  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall,,  aanndd  ppoolliittiiccaall  pprroobblleemmss  ----uunneevveenn  ggrroowwtthh,,  rreellaattiivvee  oorr  aabbssoolluuttee  

ddeepprriivvaattiioonn,,  ssoocciiaall  ddiissllooccaattiioonn,,  aanndd  ppoolliittiiccaall  rreepprreessssiioonn  ----  mmaayy  iinn  ttuurrnn  bbee  ppeerrcceeiivveedd  aass  wwoorrkkiinngg  ttoo  

uunnlleeaasshh  tthhee  nneecceessssaarryy  ffoorrcceess  ooff  ddiissccoonntteenntt  tthhaatt  wwoouulldd  oovveerrttuurrnn  aa  ccoorrrruupptt  aanndd  uunnwwoorrtthhyy  

ggoovveerrnnmmeenntt  rreemmaaiinniinngg  iinn  ppoowweerr  tthhrroouugghh  tthhee  sshheeeerr  ffoorrccee  ooff  iittss  mmiilliittaarryy  eessttaabblliisshhmmeenntt  rraatthheerr  tthhaann  

tthhee  wwiillll  ooff  tthhee  mmaasssseess..    TThhee  mmaajjoorr  aassssuummppttiioonn  hheerree  iiss  tthhaatt  aass  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissccoonntteenntt  aanndd  ssoocciiaall  

ddeepprriivvaattiioonn  rreeaacchheess  aann  iinnttoolleerraabbllee  ssttaaggee  iinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  iiss  ppeerrcceeiivveedd  aass  uunnjjuusstt  aanndd  

ddeeccaaddeenntt,,  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt,,  oorr  aa  ccoolllleeccttiivvee  ffoorrccee,,  iiss  lliikkeellyy  ttoo  eemmeerrggee  iinnssttiilllliinngg  aa  sseennssee  ooff  hhooppee  

tthhaatt  cchheerriisshheedd  vvaalluueess  ccaann  bbee  rreevviivveedd  bbyy  iinnaauugguurraattiinngg  aa  nneeww  ssoocciiaall  oorrddeerr..//
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  PPoossssiibbllyy  hheellppffuull  iinn  uunnddeerrssccoorriinngg  tthhee  ccaauusseess  bbeehhiinndd  tthhee  rriissee  ooff  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss  oonn  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  aanndd  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  lleevveellss,,  tthheessee  ttwwoo  aapppprrooaacchheess  rraaiissee,,  hhoowweevveerr,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  qquueessttiioonnss  

tthhaatt  rreemmaaiinn  uunnrreessoollvveedd..    TThhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  aapppprrooaacchh,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  ddooeess  nnoott  eexxppllaaiinn  wwhhyy  ssoommee  

ppeeooppllee  jjooiinn  aa  ssppeecciiffiicc  mmoovveemmeenntt  rraatthheerr  tthhaann  aannootthheerr,,  oorr  wwhhyy  ssoommee  mmoovveemmeennttss  aarree  mmoorree  

ssuucccceessssffuull  aanndd  iinnfflluueennttiiaall  tthhaann  ootthheerrss..    WWhhiillee  hhaavviinngg  tthhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  lliinnkkiinngg  tthhee  ccaauusseess  ooff  ssoocciiaall  

mmoovveemmeennttss  ttoo  aa  llaarrggeerr  ssoocciiaall  ccoonntteexxtt,,  tthhee  ssoocciiaall  ssttrraaiinn  aapppprrooaacchh,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ddooeess  nnoott  



ssppeecciiffyy  wwhhyy  aa  mmoovveemmeenntt  eemmeerrggeess  wwhheenn  iitt  ddooeess::    ssttrraaiinnss  aarree  pprreesseenntt  iinn  aallll  ssoocciieettiieess  aatt  oonnee  ttiimmee  oorr  

aannootthheerr,,  yyeett  tthheeyy  ddoo  nnoott  aauuttoommaattiiccaallllyy  lleeaadd  ttoo  tthhee  rriissee  ooff  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss..  

  

  AA  tthhiirrdd  aapppprrooaacchh  tthhaatt  aatttteemmppttss  ttoo  oovveerrccoommee  tthheessee  ddiiffffiiccuullttiieess  iiss  tthhee  rreessoouurrccee--mmoobbiilliizzaattiioonn  

aapppprrooaacchh..    TThhiiss  mmaaiinnttaaiinnss  tthhaatt  tthhee  ssoocciiaall  ddiissccoonntteenntt  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ppssyycchhoollooggiiccaall  ccaauusseess,,  ssoocciiaall  

ssttrraaiinn  oorr  ddeepprriivvaattiioonn  iiss  nnoott  iittsseellff  aa  ssuuffffiicciieenntt  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt..    

TThhee  rriissee  ooff  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt,,  rraatthheerr,,  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  ppeeooppllee  ttoo  oorrggaanniizzee  aanndd  bbeeccoommee  

aaccttiivvee  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  wwhhaatteevveerr  rreessoouurrcceess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthheemm..    TThheerreeffoorree,,  tthhee  eemmpphhaassiiss  hheerree  

iiss  ppllaacceedd  oonn  tthhee  wwaayy  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  eevvoollvveess,,  oorrggaanniizzeess,,  aanndd  mmoobbiilliizzeess  tthhee  rreessoouurrcceess  aatt  iittss  

ddiissppoossaall..    TThheessee  rreessoouurrcceess  iinncclluuddee  aa  mmoobbiilliizziinngg  lleeaaddeerrsshhiipp,,  ffoolllloowweerrss  aanndd  ssyymmppaatthhiizzeerrss  wwhhoo  aarree  

wwiilllliinngg  ttoo  ddoonnaattee  ttiimmee  aanndd  mmoonneeyy  ffoorr  tthhee  mmoovveemmeenntt,,  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  oorrggaanniizzeerrss  iinn  

bbuuiillddiinngg  aa  ssttrruuccttuurraall  bbaassee  ffoorr  tthhee  mmoovveemmeenntt,,  lliinnkkss  wwiitthh  ootthheerr  ppoolliittiiccaall  ffoorrcceess  iinn  ssoocciieettyy,,  aanndd  

aacccceessss  ttoo  tthhee  mmeeddiiaa..    MMaayyeerr  ZZaalldd  aanndd  JJoohhnn  MMccCCaarrtthhyy  ssppeecciiffiiccaallllyy  ssttrreessss  tthhee  rroollee  ooff  oouuttssiiddeerrss  ----  

aaddvvooccaatteess  ooff  cceerrttaaiinn  ggooaallss  oorr  pprrooffeessssiioonnaall  oorrggaanniizzeerrss  ----  iinn  iinniittiiaattiinngg  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt..    TThheessee  

ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ttaasskk  ooff  oorrggaanniizziinngg  tthhee  ggrroouupp  aanndd  aaccttiivveellyy  mmoobbiilliizziinngg  aanndd  uuttiilliizziinngg  iittss  rreessoouurrcceess..//
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IIddeeoollooggyy  aanndd  SSyymmbboolliissmm  

  

  AA  pprroommiinneenntt  ffeeaattuurree  ooff  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  iiss  tthhee  pprreesseennccee  ooff  iiddeeoollooggyy  aanndd  tthhee  uussee  ooff  

ssyymmbboolliissmm..    AAss  aa  sseett  ooff  bbeelliieeffss  tthhaatt  aatttteemmppttss  ttoo  eexxppllaaiinn  rreeaalliittyy  aanndd  jjuussttiiffyy  bbeehhaavviioorr,,  iiddeeoollooggyy  iiss  

eexxpprreesssseedd  aass  aa  ccoolllleeccttiivvee  pprroodduucctt  rreeffiinneedd  bbyy  tthhee  iinntteelllleeccttuuaallss  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddrraaww  iittss  

ddiissttiinnccttiivvee  cchhaarraacctteerriissttiiccss..    TThhee  ppuurrppoossee  ooff  pprroommoottiinngg  tthhee  iiddeeoollooggyy  ooff  aa  ggrroouupp  iiss  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  aa  

lleevveell  ooff  ccoonnsseennssuuss  aanndd  ccoonnsscciioouussnneessss  bbyy  pprroovviiddiinngg  tthhee  mmeemmbbeerrss  wwiitthh  aauutthhoorriittaattiivvee  gguuiiddeelliinneess  oonn  

tthhee  nnaattuurree  aanndd  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt..    IInn  tthhiiss  rreessppeecctt,,  iitt  ffuunnccttiioonnss  aass  aa  sshhaarreedd  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  

mmeemmbbeerrss..    SSuucchh  aann  iiddeeoollooggyy  mmaayy  ttaakkee  oonn  rriiggiidd  ddiimmeennssiioonnss  iinn  tteerrmmss  ooff  aa  ppaarrttyy  lliinnee  ddeetteerrmmiinniinngg  

tthhee  ppoossiittiioonn  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ttaakkee  oonn  ssoommee  iissssuueess,,  oorr  iitt  mmaayy  pprroovviiddee  



aa  fflleexxiibbllee  rreessppoonnssee  oonn  wwhhaatt  iiss  rreeqquuiirreedd  ooff  mmeemmbbeerrss  iinn  tteerrmmss  ooff  llooyyaallttyy  aanndd  ddiisssseenntt..    AA  ssoocciiaall  

mmoovveemmeenntt  mmaayy  rruunn  aa  lloonngg  ccoouurrssee  ooff  rreellaattiivvee  aauuttoonnoommyy  iinn  eexxpprreessssiinngg  iittss  vviieewwss  oonn  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  

ssoocciiaall  cchhaannggee  oorr  bbee  ffoorrcceedd  ttoo  ssuuccccuummbb  ttoo  tthhee  pprreessssuurreess  ooff  tthhee  rreeggiimmee  ttoo  ddiissbbaanndd..    IInn  tthhee  llaatttteerr  

ccaassee,,  iitt  iiss  tthhee  iiddeeoollooggyy  ooff  tthhee  ggrroouupp  tthhaatt  ffoosstteerrss  ggrroouupp  iiddeennttiittyy  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ffrreeee  ppoolliittiiccaall  

aaccttiivviittyy..  

  

  AAnnootthheerr  iimmppoorrttaanntt  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  iiss  tthhee  nnaattuurree  ooff  iittss  ssyymmbboolliissmm..    TThhee  

mmeemmbbeerrss  ooff  aa  mmoovveemmeenntt  aaccqquuiirree  oovveerr  ttiimmee  aa  llooyyaallttyy  ttoo  ggrroouupp  ffuunnccttiioonn  aanndd  pprraaccttiiccee,,  iinn  ssppiittee  ooff  

tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheeyy  mmaayy  ooppppoossee  ssoommee  ooff  iittss  ppoolliicciieess  oorr  ttaaccttiiccss..    TThhee  eexxpprreessssiioonn  ooff  llooyyaallttyy  ttoo  tthhee  

mmoovveemmeenntt  iiss  mmaanniiffeesstteedd  tthhrroouugghh  vvaarriioouuss  ssyymmbboolliicc  ggeessttuurreess..    TThheessee  mmaayy  bbee  mmaanniiffeesstteedd  eeiitthheerr  iinn  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  aappppeeaarraannccee  aanndd  tthhee  uussee  ooff  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ppoolliittiiccaall  llaanngguuaaggee,,  oorr  iinn  ssuucchh  iissssuueess  aass  

ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aanndd  ppeerriiooddiicc  ggaatthheerriinngg  uunnddeerr  tthhee  ggrroouupp  bbaannnneerr..    IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  

rreeggiimmeess  mmaayy  ccoooopptt  oorr  aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  uussee  ssyymmbboollss  sshhaarreedd  bbyy  tthhee  eemmeerrggiinngg  ssoocciiaall  

mmoovveemmeennttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoouunntteerr  tthheeiirr  aappppeeaall  aanndd  ddeepprriivvee  tthheemm  ooff  aa  ppoowweerrffuull  ssoouurrccee  ooff  

iinnfflluueennccee..//
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SSttrruuccttuurree  ooff  SSoocciiaall  MMoovveemmeennttss  

  

  KKeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  ggrroouupp  iiddeeoollooggyy  ttoo  aaccttiivviissmm  aanndd  ssyymmbboolliissmm,,  tthhee  

ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt  iiss  tthhee  kkeeyy  ttoo  ffoorrmmaalliizziinngg  tthhee  ddrriivvee  ffoorr  ppoolliittiiccaall  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  tthhee  

ccoommmmiittmmeenntt  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss..    TThhee  ssttrruuccttuurree  ooff  aa  mmoovveemmeenntt,,  iinn  bbrriieeff,,  iiss  tthhee  sskkeelleettoonn  ooff  aann  oorrggaanniicc  

uunniittyy  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ggrroouupp..    IItt  mmaayy  iinncclluuddee  aa  sseett  ooff  

rriittuuaallss  tthhaatt  iinnddooccttrriinnaattee  ffrreesshhllyy  rreeccrruuiitteedd  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  iiddeeoollooggyy  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt,,  oorr  eellaabboorraattee  

ssyysstteemmss  ooff  cchheecckkss  aanndd  bbaallaanncceess  mmaanniiffeesstteedd  tthhrroouugghh  iinnnneerr  cciirrcclleess  aanndd  ddiiffffeerreenntt  eecchheelloonnss..  

  



  AA  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  rreelliieess  oonn  aann  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ttoo  ppuurrssuuee  iittss  ggooaallss  ooff  ssoocciiaall  

cchhaannggee..    OOnn  aa  ssppeecciiffiicc  lleevveell,,  tthhiiss  rreeqquuiirreess  tthhee  sshhaappiinngg  ooff  aa  ssoouunndd  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  

eexxpprreessssiioonn  ooff  wweellll--ddeeffiinneedd  vvaalluueess  aanndd  nnoorrmmss  ttoo  aarrttiiccuullaattee  iittss  bbrraanndd  ooff  iiddeeoollooggyy  ttoo  tthhee  mmaasssseess..    

OOrrggaanniizzaattiioonn,,  aass  JJoosseepphh  GGuussffiieelldd  ppuuttss  iitt,,  ""iimmpplliieess  tthhaatt  tthheerree  iiss  ssoommee  rreegguullaarriizzeedd  mmeetthhoodd  ffoorr  

ccaarrrryyiinngg  oonn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt..""//
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    AA  ggrroouupp  tthhaatt  ooppeerraatteess  oonn  tthhee  ssoocciiaall  hhoorriizzoonn  iiss  aa  

mmiinnuuttee  ffoorrccee  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  oovveerraallll  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy..    AA  ssttaattee  ooff  

tteennssiioonn  aarriisseess  oovveerr  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  ooff  tthhee  eemmeerrggiinngg  ggrroouupp  aanndd  ssoocciieettyy  iinn  ggeenneerraall..    TThhee  ssttrruuccttuurree  ooff  

tthhee  mmoovveemmeenntt  sshhoouulldd  aannttiicciippaattee  ssuucchh  ccoonnfflliicctt  bbyy  sseeeekkiinngg  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  lleevveell  ooff  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  

ssttrraatteeggyy  aanndd  mmoovveemmeenntt  ddyynnaammiiccss..    IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aann  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd  ffrraammeewwoorrkk,,  tthhee  ssoocciiaall  

mmoovveemmeenntt  aass  aann  iinnffoorrmmaall  oorrggaanniizzaattiioonn  wwaaggeess  aa  pprroocceessss  ooff  sshhiiffttiinngg  ddeemmaannddss  aanndd  ttaaccttiiccss  iinn  tthhee  

uullttiimmaattee  ssttrruuggggllee  ttoo  ssuurrvviivvee  aanndd//oorr  ffaasshhiioonn  aann  aapppprroopprriiaattee  ssttrraatteeggyy  ffoorr  mmaappppiinngg  aann  aalltteerrnnaattiivvee  

aaggeennddaa  ttoo  cchhaannggee..    

  

  

MMoovveemmeenntt  DDyynnaammiiccss  

  

  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  oobbsseerrvvee  tthhee  nnaattuurree  ooff  ggrroouupp  ddyynnaammiiccss  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  

aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt..    AA  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee  sseemmii--ffoorrmmaall  cchhaarraacctteerr  ooff  iittss  

ssttrruuccttuurree,,  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  aa  ddeeggrreeee  ooff  ssuuppppoorrtt  tthhaatt  llaacckkss  aa  ssttaabbllee  bbaassee  aanndd  pprrootteeccttiioonn..    OOnn  tthhee  

ggeenneerraall  lleevveell,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  fflluuiidd  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  

mmeemmbbeerrsshhiipp  rraannkk--aanndd--ffiillee..    TThhee  lleeaaddeerrsshhiipp,,  wwhhiicchh  WWiillkkiinnssoonn  ccoonnssiiddeerrss  aa  mmaarrkk  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn,,  

llaacckkss  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ssuuppppoorrtt  ooff  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  iiss  nnoott  ppeerrcceeiivveedd  aass  

ccoommppoosseedd  ooff  iinnffaalllliibbllee  ffiigguurreess  ooff  pprreeeemmiinneenntt  aauutthhoorriittyy..    IInn  ssoommee  ccaasseess,,  aa  ssyymmbboolliicc  lleeaaddeerr  mmaayy  

eemmeerrggee,,  bbuutt  tthhiiss  ddeeppeennddss  oonn  cchhaarriissmmaa  aanndd  ootthheerr  cciirrccuummssttaanncceess  aatt  hhaanndd..  

  IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  iiss  sshhaappeedd  aarroouunndd  iinntteelllleeccttuuaallss  aanndd  aaccttiivviissttss,,  bbuutt  iittss  

ccoommppoossiittiioonn  mmaayy  fflluuccttuuaattee  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    AA  nneeww  cchhaarriissmmaattiicc  lleeaaddeerr  mmaayy  aarriissee,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  

ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  eeaarrlliieerr  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  bboollsstteerr  tthhee  ggrroouupp  vvaalluueess  aanndd  ssttrraatteeggyy  ooff  tthhee  ssoocciiaall  



mmoovveemmeenntt..    TThhiiss  eevveennttuuaallllyy  mmaayy  ggiivvee  rriissee  ttoo  ffaaccttiioonnaalliissmm  aanndd  ddiisssseenntt  wwiitthhiinn  tthhee  mmoovveemmeenntt..    TThhee  

lleeaaddeerrss,,  tthheerreeffoorree,,  mmuusstt  aasssseerrtt  tthheeiirr  aauutthhoorriittyy  bbyy  ccllaaiimmiinngg  ttoo  rreennddeerr  tthhee  mmoovveemmeenntt  eeffffeeccttiivvee  iinn  iittss  

oovveerraallll  ssttrraatteeggyy  ooff  sseeeekkiinngg  ppuubblliicc  ssuuppppoorrtt  aanndd  ssoocciiaall  cchhaannggee..    AAss  ssuucchh,,  tthhee  lleeaaddeerr  ooff  aa  ssoocciiaall  

mmoovveemmeenntt  mmuusstt  rreessoorrtt  ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  ttoooollss  ttoo  aassssuurree  tthhee  ggrroowwtthh  aanndd  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt..  

  

  LLeeaaddeerrss  hhaavvee  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  iinntteelllleeccttuuaall  aanndd  ssoocciiaall  ttoooollss  aatt  hhaanndd..    TThheeyy  mmaayy,,  ffoorr  

eexxaammppllee,,  rreessoorrtt  ttoo  ppeerrssuuaassiioonn  aanndd  rreessoocciiaalliizzaattiioonn..    TThheessee  mmaayy  bbee  cchhaannnneelleedd  tthhrroouugghh  lleeccttuurreess  aanndd  

ssppeeeecchheess,,  oorr  tthhrroouugghh  tthhee  mmoovveemmeenntt''ss  nneewwsslleetttteerr  aanndd  ppuubblliiccaattiioonnss..    TThheeyy  mmaayy  aallssoo  rreessoorrtt  ttoo  

oouuttrriigghhtt  eexxpprreessssiioonnss  ooff  aaccttiivviissmm,,  ssuucchh  aass  eennccoouurraaggiinngg  mmeemmbbeerrss  ttoo  aatttteenndd  rreegguullaarr  sseessssiioonnss  iinn  

oorrddeerr  ttoo  ffoosstteerr  aa  sseennssee  ooff  ccoohheessiioonn  aanndd  iinnttiimmaaccyy  aanndd  pprroommoottee  aann  eexxcchhaannggee  ooff  iiddeeaass  aanndd  ooppiinniioonnss..    

IItt  iiss  nnoott  ssuurrpprriissiinngg  tthhaatt  tthhee  wwiilllliinnggnneessss  ooff  lleeaaddeerrss  ttoo  aacccceepptt  hhaarrddsshhiippss  aanndd  mmaarrttyyrrddoomm  iiss  aa  

ssiiggnniiffiiccaanntt  mmeeaannss  ffoorr  bboollsstteerriinngg  tthheeiirr  lleeggiittiimmaaccyy,,  ffoorr  tthhiiss  ssyymmbboolliizzeess  aann  uullttiimmaattee  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  

tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ccaauusseess  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt..  

  WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  iiss  aa  ccoolllleeccttiivviittyy  ooff  ppeeooppllee  wwiitthh  ddiivveerrssee  

iinntteerreessttss  aanndd  ppeerrssoonnaall  nneeeeddss  aasssseemmbblleedd  uunnddeerr  aann  uummbbrreellllaa  ooff  ccoommmmoonn  ggooaallss  aanndd  sshhaarreedd  vvaalluueess..    

TThhee  ccoohheessiioonn  ooff  aa  ggrroouupp  tthhuuss  eennaabblleess  iittss  mmeemmbbeerrss  ttoo  sshhaarree  aa  sseennssee  ooff  aaffffiinniittyy  aanndd  bbeelloonnggiinngg..    AAss  

tthhiiss  wwoouulldd  ssuuggggeesstt,,  mmeemmbbeerrsshhiipp  iiss  nnoott  aa  qquueessttiioonn  ooff  ffoorrccee;;  rraatthheerr,,  mmeemmbbeerrss  jjooiinn  tthheessee  

mmoovveemmeennttss  iinn  aa  vvoolluunnttaarryy  mmaannnneerr,,  aanndd  aarree  aallwwaayyss  ffrreeee  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthheeiirr  ssuuppppoorrtt  aanndd  ddrroopp  oouutt..  

  

  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  aass  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  aa  mmoovveemmeenntt  ggrroowwss,,  hheetteerrooggeenneeiittyy  iiss  iinnttrroodduucceedd..    

AAtt  tthhee  iinniittiiaall  ssttaaggee,,  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  mmaayy  rreefflleecctt  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aa  ddeeddiiccaatteedd  ggrroouupp  ooff  

mmeemmbbeerrss  aaddhheerriinngg  ttoo  aa  cclloosseedd  sseett  ooff  sshhaarreedd  vvaalluueess..    BBuutt  tthheessee  ppaarrttiiccuullaarr  vvaalluueess  mmaayy  bbeeccoommee  ttoooo  

nnaarrrrooww  aanndd  rreessttrriiccttiivvee  aass  tthhee  ggrroouupp  pprroocceeeeddss  ttoo  ggrrooww  iinn  ssiizzee..    AAss  GGuussffiieelldd  ssuuggggeessttss,,  tthheerree  aarree  

vvaarriioouuss  lleevveellss  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  aa  mmoovveemmeenntt..    TThheessee  iinncclluuddee  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall  ""ffoorr  wwhhoomm  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn  hhaass  bbeeccoommee  aa  lliivveelliihhoooodd  aass  wweellll  aass  aa  lliiffee..    TThheerree  aarree  tthhee  hhaarrdd--ccoorree  aaccttiivviissttss  wwhhoo  

ddeevvoottee  ttoo  tthhee  mmoovveemmeenntt  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  iinntteennssee  ddeeddiiccaattiioonn  aanndd  ttiimmee..    TThheerree  aarree  tthhee  rraannkk--aanndd--ffiillee  

mmeemmbbeerrss,,  ffoorr  wwhhoomm  tthhee  mmoovveemmeenntt  mmaayy  hhaavvee  ggrreeaatteerr  oorr  lleessss  ssiiggnniiffiiccaannccee  iinn  tthheeiirr  oowwnn  lliivveess..    



LLaasstt,,  tthheerree  aarree  tthhee  ffeellllooww  ttrraavveelleerrss  oorr  ssyymmppaatthhiizzeerrss  wwhhoo  sshhaarree  aa  vvaagguuee  ccoonnsseennssuuss  aabboouutt  pprrooggrraammss  

aanndd  ggooaallss  ooff  aa  mmoovveemmeenntt  bbuutt  ddeevvoottee  vveerryy  lliittttllee  ttiimmee  iiff  aannyy  ttiimmee  oorr  eemmoottiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt  iinn  iittss  

aaccttiivviittiieess  aanndd  aaiimm..""//
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    TThheerree  iiss  ddiivveerrssiittyy,,  tthheerreeffoorree,,  iinn  tthhee  ssoocciiaall  bbaasseess  ffrroomm  wwhhiicchh  aa  mmoovveemmeenntt  

ddrraawwss  iittss  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  iinn  tthhee  mmoottiivvaattiioonnss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss..  

  

  FFoorr  mmaannyy  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss,,  ssttuuddeennttss  ccoonnssttiittuuttee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ssoouurrccee  ffoorr  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  aa  

bbaassee  ooff  ssuuppppoorrtt..    PPhhiilliipp  AAllttbbaacchh  ccoonntteennddss  tthhaatt  ""ssttuuddeennttss  aarree  oofftteenn  iinnssttrruummeennttaall  iinn  ppoolliittiiccaall,,  ssoocciiaall  

aanndd  ccuullttuurraall  ddeevveellooppmmeenntt..    SSttuuddeennttss  hhaavvee  pprroovviiddeedd  iinnssppiirreedd  lleeaaddeerrsshhiipp  ttoo  nnaattiioonnaall  lliibbeerraattiioonn  

mmoovveemmeennttss,,  ppoolliittiiccaall  ppaarrttiieess,,  aanndd  oonn  aa  mmoorree  mmuunnddaannee  lleevveell,,  llaabboorr  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  ccuullttuurraall  

ggrroouuppss..""//
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    IInn  mmaannyy  ccaasseess,,  tthheeyy  hhaadd  aacctteedd  aass  aann  iimmppoorrttaanntt  aaggeenntt  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee  aanndd  ccuullttuurraall  

rreevviivvaall..    WWhhyy  tthhiiss  hhaass  bbeeeenn  ssoo  iiss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  ppooppuullaattiioonn  aanndd  tthheeiirr  ssttaattuuss  iinn  

ssoocciieettyy..    MMoorree  tthhaann  ootthheerr  eelleemmeennttss  iinn  ssoocciieettyy,,  ssttuuddeennttss  eennjjooyy  aa  rreessppeeccttaabbllee  aammoouunntt  ooff  ssoocciiaall  

ffrreeeeddoomm  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  lleessss  bbuurrddeenneedd  wwiitthh  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  ssuucchh  aass  ffaammiillyy  oorr  ffiinnaanncciiaall  

ccoommmmiittmmeennttss..    TThhiiss  aalllloowwss  tthheemm  ttoo  ttaakkee  rriisskkss,,  aanndd,,  iinnssooffaarr  aass  tthheeyy  aarree  uunnmmoottiivvaatteedd  bbyy  ppeerrssoonnaall  

iinntteerreessttss  oorr  tthhee  hhooppee  ooff  ssoocciiaall  ggaaiinn,,  tthheeyy  tteenndd  ttoo  uupphhoolldd  iiddeeaalliissttiicc  aanndd  aabbssttrraacctt  vviissiioonnss..    IItt  iiss  tthhuuss  

nnoott  ssuurrpprriissiinngg  tthhaatt  ssttuuddeennttss  tteenndd  ttoo  bbee  aattttrraacctteedd  ttoo  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss  wwiitthh  iiddeeoollooggiiccaall  

oorriieennttaattiioonnss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  wwhhiicchh  pprroovviiddee  aallll--eennccoommppaassssiinngg  eexxppllaannaattiioonnss  aanndd  ssoolluuttiioonnss  ffoorr  

tthhee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  ssoocciieettyy..  

  

  TThhrroouugghh  tthheeiirr  aaccaaddeemmiicc  lliiffee,,  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppoosseedd  ttoo  nneeww  iiddeeoollooggiieess  aanndd  cchhaannggiinngg  vvaalluueess..    

MMaannyy  ooff  tthheessee  iiddeeoollooggiieess  mmoovvee  tthhee  ssttuuddeennttss  aawwaayy  ffrroomm  tthheeiirr  ttrraaddiittiioonnss,,  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhhiicchh  oofftteenn  

ccrreeaatteess  ffoorr  tthheemm  aa  ffeeeelliinngg  ooff  aalliieennaattiioonn  ffrroomm  tthhee  rreesstt  ooff  tthheeiirr  ssoocciieettyy,,  aanndd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  aa  

ffeeeelliinngg  ooff  gguuiilltt  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthheeiirr  ddeeppaarrttuurree  ffrroomm  tthhee  iinnddiiggeennoouuss  vvaalluueess  ooff  tthhee  ssoocciieettyy..    TThhiiss  

ffeeeelliinngg  iiss  oofftteenn  rreeddrreesssseedd  bbyy  ccoommbbiinniinngg  mmooddeerrnn  vvaalluueess  wwiitthh  ttrraaddiittiioonnaall  eelleemmeennttss  ssuucchh  aass  IIssllaammiicc  

mmooddeerrnniissmm,,  oorr  AArraabb  oorr  AAffrriiccaann  ssoocciiaalliissmm..  

    



  GGoovveerrnnmmeenntt  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliicciieess  mmaayy  aallssoo  lleeaadd  ttoo  tthhee  ppoolliittiicciizzaattiioonn  aanndd  ddiissccoonntteenntt  ooff  tthhee  

ssttuuddeennttss..    IInn  mmaannyy  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess,,  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  sshhooww  ssoommee  ddeeggrreeee  ooff  llooyyaallttyy  

aanndd  ppoolliittiiccaall  ccoonnffoorrmmiittyy  ttoo  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  rreeggiimmee,,  wwhhiicchh  hhaass  pprroovviiddeedd  tthheemm  wwiitthh  tthhee  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbee  eedduuccaatteedd..    IInn  aaddddiittiioonn,,  cceennssoorrsshhiipp  aanndd  ssuupppprreessssiioonn  aarree  vveerryy  oofftteenn  iinnfflliicctteedd  oonn  

aaccttiivvee  ssttuuddeennttss,,  wwhhiicchh  iinneevviittaabbllyy  ccrreeaatteess  ssttrraaiinnss  aanndd  ccoonnffrroonnttaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthheemm  aanndd  tthhee  

aauutthhoorriittiieess..    AAnn  eeqquuaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffaaccttoorr  tthhaatt  ggeenneerraatteess  aa  ffeeeelliinngg  ooff  ddiissccoonntteenntt  aammoonngg  tthhee  

ssttuuddeennttss  iiss  tthheeiirr  aammbbiivvaalleennccee  aabboouutt  tthhee  ffuuttuurree,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  ssoocciieettiieess  iinn  wwhhiicchh  uunneemmppllooyymmeenntt  iiss  

hhiigghh..    AAddddeedd  ttoo  tthheessee  aarree  ssuucchh  aaddddiittiioonnaall  ffaaccttoorrss  aass  tthhee  nneeeedd  ooff  ssttuuddeennttss  ffoorr  sseellff--eexxpprreessssiioonn  aanndd  

iinnddeeppeennddeennccee,,  tthhee  eexxppoossuurree  ttoo  aaccaaddeemmiicc  pprreessssuurreess  ((eexxaammiinnaattiioonnss,,  ppoooorr  ffaacciilliittiieess,,  iinnaaddeeqquuaattee  

aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraammss  oorr  ssttaannddaarrddss)),,  aanndd  tthhee  ccoohheessiivveenneessss  wwiitthhiinn  tthhee  ssttuuddeenntt  ccoommmmuunniittyy  wwhhiicchh  

mmaakkeess  iitt  rreellaattiivveellyy  eeaassyy  ffoorr  tthheemm  ttoo  ffoorrmm  aann  oorrggaanniizzaattiioonnaall  bbaassee..//
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  IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  mmoovveemmeenntt  ddyynnaammiiccss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  tthhee  

mmoovveemmeenntt  ttoo  tthhee  llaarrggeerr  ssoocciieettyy  aanndd  tthhee  rreeggiimmee  aaffffeeccttss  iittss  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ssttrraatteeggiieess..  AA  ssoocciiaall  

mmoovveemmeenntt,,  aass  aa  ccoolllleeccttiivvee  ggrroouupp,,  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  aass  aann  eemmeerrggeenntt  ssoocciiaall  ssttrruuccttuurree  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  

ooff  tthhee  ccuullttuurree  ooff  tthhee  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    TThhee  iiddeeoollooggyy  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt  

eennccoommppaasssseess  tthhee  vvaarriioouuss  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  vvaalluueess  tthhaatt  iinn  pprraaccttiiccee  aarree  ssuuppppoosseedd  ttoo  sseerrvvee  aass  tthhee  

ssttaannddaarrddiizzeedd  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  ccoolllleeccttiivvee  bbeehhaavviioorr,,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  aarree  ppeerrcceeiivveedd  aass  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  

tthhee  vviieewwss  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  ssoocciieettyy  iinn  ggeenneerraall..    TThhoouugghh  tthhee  ffoorreemmoosstt  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  ggrroouupp  rraarreellyy  

uunnddeerrggooeess  ffuunnddaammeennttaall  cchhaannggee,,  tthheerreeffoorree,,  aass  tthhee  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  eexxppaannddss,,  tthhee  sseett  ooff  ggooaallss  aanndd  

vvaalluueess  tthhaatt  iitt  eessppoouusseess  iiss  ddeeffiinneedd  iinn  bbrrooaaddeerr  tteerrmmss  aanndd  ccaatteeggoorriieess..    IItt  iiss  aatt  tthhiiss  jjuunnccttuurree  tthhaatt  tthhee  

lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt  aassssuummeess  aa  ffooccaall  iimmppoorrttaannccee  iinn  rraallllyyiinngg  ggrroouupp  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  

ccoonntteexxtt  ooff  ootthheerr  eexxiissttiinngg  ssoocciiaall  ffoorrcceess..  

  

  TThhee  ddyynnaammiiccss  ooff  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  mmuusstt  aallssoo  bbee  vviieewweedd  iinn  tteerrmmss  ooff  iittss  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  

tthhee  rreeggiimmee..    IInn  mmaannyy  ccaasseess,,  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  rreeffoorrmmss  aarrttiiccuullaatteedd  bbyy  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  ddiirreeccttllyy  

cchhaalllleennggee  tthhee  aauutthhoorriittyy  aanndd  ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  wwhhiicchh,,  iinn  ttuurrnn,,  aatttteemmppttss  ttoo  ccoooopptt,,  ccoonnttrrooll,,  



oorr  ssuupppprreessss  ssuucchh  aa  mmoovveemmeenntt  wwhheenn  nneecceessssaarryy..    IItt  iiss  nnoott  uunnccoommmmoonn  ffoorr  tthhee  rreeggiimmee  ttoo  sseeeekk  ttoo  

bbrraanndd  ssuucchh  aa  mmoovveemmeenntt  aass  ssuubbvveerrssiivvee..    IInn  tthhiiss  eevveenntt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ggeenneerraallllyy  wwaaggeess  aa  ssttrroonngg  

ccaammppaaiiggnn  ttoo  uunnddeerrmmiinnee  aanndd  ssoommeettiimmeess  ffaallssiiffyy  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  wwiitthhiinn  

ssoocciieettyy..    TThhee  ggrroouupp  iiss  ffrreeqquueennttllyy  ppoorrttrraayyeedd  aass  iinneeffffeeccttiivvee,,  ssttaaggnnaanntt,,  aanndd  eexxttrreemmiisstt..    TToo  

ccoouunntteerrbbaallaannccee  tthheessee  cchhaarrggeess,,  aann  aaggeennddaa  ffoorr  ttaarrggeettiinngg  ssppeecciiffiicc  rreeffoorrmmss  mmaayy  bbee  ffoorrmmuullaatteedd  bbyy  tthhee  

mmoovveemmeenntt  bbuutt  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  aa  ggeenneerraall  ssoocciiaall  rreeffoorrmm  ppllaann..    TThhee  mmoovveemmeenntt  mmaayy  sseeeekk  ttoo  ssuubbmmiitt  

tthhee  rreeggiimmee  ttoo  aa  ggeenneerraall  rreeffoorrmm  ppllaann  aass  aa  wwaayy  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  iittss  ssppeecciiffiicc  rreeffoorrmmss,,  rraatthheerr  tthhaann  

ddeemmaannddiinngg  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssppeecciiffiicc  rreeffoorrmmss  aass  aa  pprreeccoonnddiittiioonn  ttoo  ffoorrmmaalliizziinngg  aa  

ggeenneerraall  ssoocciiaall  ppllaann..    IItt  mmaayy  aatt  oonnee  ppooiinntt  eemmpphhaassiizzee  tthhee  mmoorraall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  ssoocciieettyy,,  aanndd  aaiimm  

aatt  bbrriinnggiinngg  aabboouutt  ssoocciiaall  cchhaannggee  bbyy  aawwaakkeenniinngg  tthhee  mmaasssseess..    AAtt  aannootthheerr  ppooiinntt,,  iitt  mmaayy  aaddoopptt  aa  

ssttrraatteeggyy  ooff  ssoocciieettaall  mmoobbiilliizzaattiioonn  aanndd  aaiimm  aatt  cchhaalllleennggiinngg  tthhee  lleeggiittiimmaaccyy  ooff  eexxiissttiinngg  iinnssttiittuuttiioonnss..    

SShhiiffttiinngg  ssttrraatteeggyy  aarriisseess  iinn  ppaarrtt  bbeeccaauussee  ooff  sshhiiffttss  iinn  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess..    

  

  

MMoovveemmeenntt  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  

  

  AAnn  iimmppoorrttaanntt  aassppeecctt  ooff  ssttuuddyyiinngg  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss  iiss  tthhaatt  ooff  mmoovveemmeenntt  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..    

IItt  iiss  aa  ccoommpplleexx  iissssuuee,,  wwhhiicchh  iiss  nnoott  ggoovveerrnneedd  bbyy  aa  ggeenneerraall  tthheeoorryy..    WWiillkkiinnssoonn  ccoonntteennddss  tthhaatt  

""aatttteemmppttss  ttoo  lliinnkk  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  wwiitthh  aa  ssppeecciiffiicc  ffoorrmm  oorr  pphhaassee  ooff  ppoolliittiiccaall  oorrggaanniizzaattiioonn  oorr  ttoo  

eessttaabblliisshh  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  ggeenneerraall  llaawwss  ooff  mmoovveemmeenntt  ddeevveellooppmmeenntt  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnssppiiccuuoouussllyy  

uunnssuucccceessssffuull..""//
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    HHoowweevveerr,,  aass  ssoocciiaall  mmoovveemmeennttss  eevvoollvvee  aanndd  eexxiisstt  oovveerr  ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee,,  tthheeyy  

mmuusstt  nneecceessssaarriillyy  uunnddeerrggoo  cchhaannggeess,,  iinn  ggooaallss  aanndd  ssttrruuccttuurree,,  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  cchhaannggeess  iinn  tthhee  

cciirrccuummssttaanncceess  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aarroouunndd  tthheemm..  

  

  AA  vveerryy  lliikkeellyy  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  mmoovveemmeenntt  rreessuullttss  ffrroomm  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  iittss  

ccoonnssttiittuueennccyy,,  iinnccrreeaassee  ooff  iittss  ppoolliittiiccaall  ccoonnsscciioouussnneessss,,  aanndd  iittss  eennccoouunntteerr  wwiitthh  aa  ssttrroonnggeerr  ooppppoossiittiioonn  

oorr  rreepprreessssiioonn  bbyy  tthhee  rreeggiimmee..    TThhiiss  ccoonnffrroonnttaattiioonn  mmaayy  lleeaadd  ttoo  tthhee  rreemmoollddiinngg  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt''ss  



ggooaallss,,  ddiissiinntteeggrraattiioonn  ooff  iittss  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree,,  aanndd  tthhee  ddiissppeerrssaall  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss..    DDuurriinngg  tthhiiss  

ssttaaggee,,  tteennssiioonn  aanndd  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  ddiiffffeerreenntt  tteennddeenncciieess,,  aaddvvooccaattiinngg  rraaddiiccaall  aass  ooppppoosseedd  ttoo  

mmooddeerraattee  ssttrraatteeggiieess  aanndd  mmeeaannss  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  aauutthhoorriittaarriiaann  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  rreeggiimmee,,  aarree  lliikkeellyy  

ttoo  ttaakkee  ppllaaccee  wwiitthhiinn  tthhee  mmoovveemmeenntt  aanndd  ttoo  lleeaadd  ttoo  iittss  ddiivviissiioonn  iinnttoo  ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss..    AAtt  tthhiiss  ssttaaggee,,  

hhoowweevveerr,,  tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  iittss  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  bbeeccoommeess  aa  pprriimmee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  

mmoovveemmeenntt..  

  

  AAnnootthheerr  ppoossssiibbllee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  aa  mmoovveemmeenntt  mmiigghhtt  mmaakkee  iiss  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ----  

tthhaatt  iiss,,  tthhee  rroouuttiinniizzaattiioonn  aanndd  rreegguullaarriizzaattiioonn  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt  aanndd  iittss  aaccttiivviittiieess  iinn  aa  lleeggaall  aanndd  

bbuurreeaauuccrraattiicc  mmaannnneerr..    AA  mmoovveemmeenntt  ccaann  aacchhiieevvee  ssoommee  ooff  iittss  ggooaallss  aanndd  bbeeccoommee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssoocciiaall  

oorrddeerr..    AA  ggoooodd  eexxaammppllee  iiss  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  sseeccttss  iinnttoo  cchhuurrcchheess,,  llaabboorr  mmoovveemmeennttss  iinnttoo  

uunniioonnss,,  oorr  ssoocciioo--ppoolliittiiccaall  mmoovveemmeennttss  iinnttoo  ppoolliittiiccaall  ppaarrttiieess..    AAss  aa  rreessuulltt  ooff  rraallllyyiinngg  ggrroowwiinngg  

ssuuppppoorrtt,,  aa  mmoovveemmeenntt  mmiigghhtt  nneeeedd  ttoo  cchhaannggee  iittss  ggooaallss  ttoo  ccooppee  wwiitthh  tthhee  nneeww  cciirrccuummssttaanncceess  aatt  hhaanndd..    

IInn  tthhee  pprroocceessss,,  ssoommee  mmaayy  lloossee  tthheeiirr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  cchhaannggee  aanndd  nnoo  lloonnggeerr  bbee  tteerrmmeedd  aass  

mmoovveemmeennttss..    TThhiiss  aaffffeeccttss  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt  wwhhoo  bbeeggiinn  ttoo  lloossee  ssoommee  ooff  tthheeiirr  iinniittiiaall  

nnoorrmmaattiivvee  ccoommmmiittmmeenntt  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  tthhee  cchhaannggeess  iinn  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  pprriioorriittiieess,,  aanndd  mmaayy  

lleeaadd  ttoo  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  aa  ssmmaallll  ppoowweerr--sseeeekkiinngg  oolliiggaarrcchhyy  ooff  eexxppeerrttss,,  aass  ooppppoosseedd  ttoo  eenntthhuussiiaassttss  iinn  tthhee  

iinniittiiaall  ssttaaggee,,  oovveerr  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  mmoovveemmeenntt..//
1188

  IInn  bbrriieeff,,  iitt  iiss  hhaarrdd  ttoo  aasssseessss  

tthhee  ccaarreeeerr  ooff  aa  ssoocciiaall    mmoovveemmeenntt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  cclleeaarr  ssuucccceessss  oorr  ffaaiilluurree..    IItt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  aarrgguuee  

tthhaatt  tthhee  uullttiimmaattee  ggooaall  ooff  aannyy  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  iiss  nnoott  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  bbaattttlleess  ddeecciissiivveellyy  wwoonn  oorr  

lloosstt,,  tthhrroouugghh  rreeggiimmeess  oovveerrtthhrroowwnn  oorr  ssttaattee  oopppprreessssiioonn..    EEvveenn  wwhheenn  ssuupppprreesssseedd,,  aa  mmoovveemmeenntt  mmaayy  

bbee  tteerrmmeedd  aass  ssuucccceessssffuull  iiff  tthhee  rreeggiimmee  ccoommeess  ttoo  eessppoouussee  ssoommee  ooff  iittss  ddeemmaannddss..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  

iitt  mmaayy  aacchhiieevvee  ssoommee  ppoolliiccyy  ssuucccceessss  aanndd  bbeeccoommee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  eessttaabblliisshheedd  ssoocciiaall  



oorrddeerr,,  yyeett,,  iinn  ccooppiinngg  wwiitthh  nneeww  ccoonnddiittiioonnss,,  iitt  mmaayy  ffaaiill  ttoo  pprreesseerrvvee  iittss  iinniittiiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aass  aa  

mmoovveemmeenntt  ooff  ssoocciiaall  pprrootteesstt  aanndd  ttuurrnn  iinnttoo  aa  bbuurreeaauuccrraattiicc  eennttiittyy..  
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