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AACCKKNNOOWWLLEEDDGGEEMMEENNTTSS  

  

II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  eexxpprreessss  mmyy  ssiinncceerree  aapppprreecciiaattiioonn  aanndd  tthhaannkkss  ttoo::  

  

  AAllmmiigghhttyy  GGoodd,,  tthhrroouugghh  HHiiss  ggrraaccee  aanndd  mmeerrccyy  II  mmaannaaggeedd  ttoo  ssuurrvviivvee  aallll  kkiinnddss  ooff  wweeaatthheerr..    

HHee  ggaavvee  mmee  tthhee  aabbiilliittyy,,  ssttrreennggtthh  aanndd  tthhee  iinntteelllliiggeennccee  ttoo  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleettee  tthhiiss  

pprrooggrraammmmee..  

  

  PPrrooff  HH..GG  vvaann  DDiijjkk,,  mmyy  mmeennttoorr  aanndd  ssuuppeerrvviissoorr,,  ffoorr  hheerr  ppaattiieennccee  aanndd  ffrriieennddllyy  aaddvviiccee  

dduurriinngg  tthhee  eennttiirree  pprrooggrraammmmee..  

  

  TThhee  llaattee  PPrrooff  NN..  RRoouuxx,,  mmyy  ffoorrmmeerr  ccoo--ssuuppeerrvviissoorr,,  wwhhoo  ddeevvootteedd  aa  ssuubbssttaannttiiaall  aammoouunntt  ooff  

ttiimmee  iinn  aaddvviissiinngg  mmee  dduurriinngg  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  pprrooppoossaall..  

  

  CCoommmmiissssiioonneerr  MM..  SSttaannddeerr  ((DDiivviissiioonnaall  CCoommmmiissssiioonneerr::  PPeerrssoonnnneell  SSeerrvviicceess  HHQQ));;  

DDiirreeccttoorr  BBootthhaa  ((SSttaattiioonn  CCoommmmiissssiioonneerr::  JJHHBB  CCeennttrraall));;  SSeenniioorr  SSuuppeerriinntteennddeenntt  NNddlloovvuu  

((CCoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  UUnniitt::  JJHHBB  CCeennttrraall))  aanndd  SSeenniioorr  SSuuppeerriinntteennddeenntt  JJ  

SScchhnneettlleerr  ((HHeeaadd  ooff  SSttrraatteeggyy  aanndd  RReesseeaarrcchh::  HHQQ))  ffoorr  aalllloowwiinngg  mmee  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  

rreesseeaarrcchh..  II  eexxtteenndd  mmyy  aapppprreecciiaattiioonn  ttoo  aallll  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  ssaaccrriiffiicceedd  tthheeiirr  ttiimmee  aanndd  

ccoommpplleetteedd  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirree..    

  

  MMyy  ppaarreennttss,,  BBooyy  aanndd  MMmmaasseellaaeelloo  MMaassiiaappaattaa  ffoorr  tthheeiirr  ssuuppppoorrtt  aanndd  eennccoouurraaggeemmeenntt::  mmyy  

ffoorrmmeerr  tteeaacchheerrss  aatt  MMaakkggooppeellee  hhiigghh  sscchhooooll  aanndd  mmyy  ccoolllleeaagguueess  ffoorr  ssuuppppoorrttiinngg  mmee..  

  

  MMyy  ffrriieenndd  aanndd  ssttuuddyy  ppaarrttnneerr,,  WWiillssoonn  RRaattjjoommaannaa,,  ffoorr  hhiiss  aassssiissttaannccee  aanndd  gguuiiddaannccee  

dduurriinngg  tthhee  eennttiirree  ssttuuddyy..  
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II  ddeeddiiccaattee  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  ttoo  mmyy  lloovveellyy  wwiiffee,,  SShhiirrlleeyy,,  aanndd  ssoonnss,,  QQuuiinnccyy  aanndd  QQuuiinnttoonn..    TThheeyy  

sseerrvveedd  aass  mmyy  ppiillllaarr  ooff  ssttrreennggtthh  aanndd  iinnssppiirraattiioonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarrss..  
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NNaakkaammppee  MMiicchhaaeell  MMaassiiaappaattaa  
  
  
DDeeggrreeee    ::  MMAAGGIISSTTEERR  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONNIISS  iinn  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
DDeeppaarrttmmeenntt      ::  SScchhooooll  ooff  PPuubblliicc  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
SSuuppeerrvviissoorr    ::  PPrrooffeessssoorr  HH..GG  vvaann  DDiijjkk  

  

AABBSSTTRRAACCTT  

SSeeccttiioonn  119955((11))((aa))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt,,  iinn  

ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aa  hhiigghh  ssttaannddaarrdd  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss  mmuusstt  bbee  pprroommootteedd  aanndd  

mmaaiinnttaaiinneedd..    TThhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee’’ss  ((SSAAPPSS))  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  pprroovviiddeess  

tthhaatt  ““tthhee  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  sshhoouulldd  wwoorrkk  aaccttiivveellyy  ttoowwaarrddss  pprreevveennttiinngg  aannyy  ffoorrmm  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  

bbrriinnggiinngg  tthhoossee  gguuiillttyy  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  ttoo  jjuussttiiccee””..    TThhee  SSeerrvviiccee  IInntteeggrriittyy  FFrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  

SSAAPPSS  SSttrraatteeggiicc  PPllaann  DDooccuummeenntt  ((22000022//55))  pprroovviiddeess  tthhaatt  ““ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  bbee  eennccoouurraaggeedd  

ttoo  rreessiisstt  aanndd  eexxppoossee  aannyy  ffoorrmm  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  aanndd  ttoo  iimmpprroovvee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  

ssuuppeerrvviissiioonn  tthheerreeooff””..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  sshhoouulldd  ddiissppllaayy  aa  hhiigghh  lleevveell  

ooff  pprrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    

HHoowweevveerr,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  CCoommppllaaiinnttss  DDiirreeccttoorraattee’’ss  ((IICCDD))  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  

((22000033//44::88))  ““tthheerree  iiss  aa  rriissiinngg  lleevveell  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  aammoonnggsstt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  

nnaattiioonnaallllyy””..      

  

TThhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  aaiimmss  ttoo  aannaallyyssee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  SSAAPPSS  

wwiitthh  ssppeecciiffiicc  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  UUnniitt  ((CCPPUU))  ooff  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  

PPoolliiccee  SSttaattiioonn  ((JJCCPPSS))..    IInn  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  bbootthh  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aarree  ccoonncceeppttuuaalliisseedd  aass  

ccoorrnneerrssttoonneess  ooff  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    TThhee  ddiisssseerrttaattiioonn  aannaallyysseess  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  

ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  aaffffeecctt  tthhee  ccoonndduucctt  aanndd  bbeehhaavviioouurr  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    IItt  ffooccuusseess  oonn  tthhee  

iimmppaacctt  ooff  bbootthh  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  oonn  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  dduurriinngg  tthheeiirr  

pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    TThhee  ddiisssseerrttaattiioonn  aannaallyysseess  tthhee  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..  TThhee  ddiisssseerrttaattiioonn  aannaallyysseess  tthhee  
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mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  tthheessee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssuuggggeesstt  eeffffeeccttiivvee  

ccoommpprreehheennssiivvee  rreemmeeddiiaall  ssttrraatteeggiieess..    TThhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  iiddeennttiiffiieess  iinnssttrruummeennttss  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  oonn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aanndd  ffuurrtthheerr  aasssseesssseess  tthhee  

eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoowwaarrddss  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  

eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  pprreesseennttss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  iimmpplleemmeenntt  iittss  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk..    TThhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..      
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CCHHAAPPTTEERR  11  

MMOOTTIIVVAATTIIOONN  FFOORR  AANNDD  OOBBJJEECCTTIIVVEESS  OOFF  TTHHEE  RREESSEEAARRCCHH  

  

11..11  IInnttrroodduuccttiioonn  

TThhee  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  UUnniitt  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  CCPPUU))  ooff  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  

PPoolliiccee  SSttaattiioonn  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  JJCCPPSS))  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  rreennddeerr  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  

tthhaatt  iiss  ggrroouunnddeedd  iinn  hhiigghh  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss..    TThhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree,,  hhoowweevveerr,,  

hhuummaann  bbeeiinnggss  wwhhoo  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  ppeerrssoonnaall  ooppiinniioonnss,,  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  iinntteerreessttss..    TThhee  

pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  iiss  tthhee  ccoorree  ffuunnccttiioonn  ooff  

tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  SSAAPPSS))..    TThheerreeffoorree,,  aann  

aatttteemmpptt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ttoo  aalliiggnn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  ppootteennttiiaall  aanndd  iinntteerreessttss  ttoo  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonn’’ss  vviissiioonn,,  mmiissssiioonn  aanndd  oovveerraallll  ssttrraatteeggiicc  oobbjjeeccttiivveess..    TThhee  CCPPUU  hhaass  aa  dduuttyy  ttoo  

eeffffeeccttiivveellyy  mmaannaaggee  tthhee  aavvaaiillaabbllee  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess  aanndd  aaddhheerree  ttoo  tthhee  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess  iinn  

tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    IInn  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  eetthhiiccaall  

ssttaannddaarrddss  hhaavvee  bbeeeenn  aaddoopptteedd  aass  tthhee  ccoonnttrriibbuuttoorryy  ffaaccttoorr  ttoo  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  

sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..      

  

FFoorr  tthhee  SSAAPPSS  ttoo  aacchhiieevvee  aann  eeffffeeccttiivvee  mmaannddaattee  ooff  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  iinn  tthhee  ddeemmooccrraattiicc  

SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss  ggoovveerrnneedd  bbyy  pprrooffeessssiioonnaall  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iiss  rreeqquuiirreedd..    TThhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  

ddeevveellooppiinngg  aa  ggrroouupp  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwiitthh  hhiigghh  iinntteeggrriittyy  aanndd  mmoorraallss,,  bbuutt  aa  llaacckk  ooff  

eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ccoommpprroommiissee  ssuucchh  iinniittiiaattiivveess..    TThhee  

ddiisssseerrttaattiioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  pprreemmiissee  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  

ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  oovveerraallll  sseerrvviiccee  pprroovviissiioonn  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  aanndd  

eeffffiicciieenntt  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..                          

  

TThhiiss  cchhaapptteerr  wwiillll  ffooccuuss  oonn  tthhee  mmoottiivvaattiioonn  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh,,  tthhee  pprroobblleemm  ssttaatteemmeenntt,,  

oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  rreesseeaarrcchh  mmeetthhooddoollooggyy,,  wwhhiicchh  eennttaaiillss  ddiiffffeerreenntt  tteecchhnniiqquueess  

ffoorr  oobbttaaiinniinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  ccoonncceeppttuuaall  ddeeffiinniittiioonnss  uusseedd  iinn  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  

aarree  ggiivveenn,,  iinncclluuddiinngg  PPuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee,,  hhuummaann  

rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt,,  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaannaaggeemmeenntt,,  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt,,  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    

LLaassttllyy,,  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd..  
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11..22  MMoottiivvaattiioonn  ffoorr  tthhee  rreesseeaarrcchh  

DDuurriinngg  tthhee  aappaarrtthheeiidd  eerraa  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  tthhee  tthheenn  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPoolliiccee  FFoorrccee  ((hheerreeiinn--aafftteerr  

rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  SSAAPPFF))  wwaass  nnoott  ccoonnssttiittuutteedd  ttoo  pprroovviiddee  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iinn  aa  

mmaannnneerr  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ddeemmooccrraaccyy..    RRaatthheerr,,  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  iinncclluuddeedd  

tthhee  nnoottoorriioouuss  SSeeccuurriittyy  BBrraanncchh,,  wwhhoossee  oobbjjeeccttiivvee  wwaass  ttoo  ssuupppprreessss  ppooppuullaarr  rreessiissttaannccee  

aaggaaiinnsstt  tthhee  aappaarrtthheeiidd  ssttaattee  aanndd  vviiggoorroouussllyy  eennffoorrccee  iittss  rraacciisstt  llaawwss..    TThhee  SSAAPPFF  wwaass  

ddoommiinnaatteedd  bbyy  uunnddeemmooccrraattiicc  llaawwss  wwhhiicchh  wweerree  rreejjeecctteedd  bbyy  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppeeooppllee  iinn  

SSoouutthh  AAffrriiccaa..    IItt  wwaass  tthhee  mmaajjoorr  sseeccuurriittyy  iinnssttiittuuttiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  kknnoowwnn  ffoorr  iittss  mmiilliittaarriissttiicc,,  

hhaarrdd--ccoorree,,  bbuurreeaauuccrraattiicc  uunnrreessppoonnssiivveenneessss  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ((SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy    

22000044::110000))..    TThheessee  aaccttiioonnss  iimmppllyy  tthhaatt  tthhee  SSAAPPFF  wwaass  uunnaaccccoouunnttaabbllee,,  aauuttooccrraattiicc  aanndd  

uunneetthhiiccaall..    IItt  ddiidd  nnoott  eennccoouurraaggee  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  

sseeccuurriittyy  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    RRaauucchh  ((11999988::2266))  ssttaatteess  tthhaatt  ssiinnccee  11999944,,  tthhee  SSAAPPSS  

aaddoopptteedd  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  ssttrraatteeggiieess  wwhhiicchh  aaiimm  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  iimmpprroovvee  ccoo--ooppeerraattiioonn  aammoonngg  tthheemm..    

TThhee  ssttrraatteeggiieess  aaiimm  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..  

  

TThhee  aaddvveenntt  ooff  ddeemmooccrraaccyy  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ssaaww  tthhee  ddeemmiissee  ooff  aappaarrtthheeiidd  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  

uusshheerreedd  iinn  ddeemmooccrraattiicc  ssttrruuccttuurreess  bbuuiilltt  aarroouunndd  tthhee  eexxpplliicciitt  vvaalluueess  ooff  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee,,  

ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..    TThheessee  vvaalluueess  aarree  sseeeenn  aass  ccrriittiiccaall  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  

rreeffoorrmmiinngg  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  iimmpprroovvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy,,  eeffffiicciieennccyy  aanndd  rreellaattiioonnss  wwiitthh  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    TThhee  tthheenn  SSAAPPFF  uunnddeerrwweenntt  rraaddiiccaall  cchhaannggeess  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  

iinntteeggrraattiioonn,,  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aanndd  ddeemmooccrraattiissaattiioonn  pprroocceesssseess..    TThhee  iinntteeggrraattiioonn  pprroocceessss  wwaass  

cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  iinnddiivviidduuaallss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  ootthheerr  ssuubbssiiddiiaarryy  aanndd  iinnffoorrmmaall  

ppoolliicciinngg  ssttrruuccttuurreess  ssuucchh  aass  tthhee  kkiittsskkoonnssttaabbeellss,,  tthhee  rraaiillwwaayy  aanndd  mmuunniicciippaall  ppoolliiccee,,  aass  wweellll  aass  

tthhee  mmiilliittaanntt  yyoouutthh  ooff  ttoowwnnsshhiipp  SSeellff--DDeeffeennccee  UUnniitt  ((SSDDUU))  aanndd  SSeellff--PPrrootteeccttiioonn  UUnniitt  ((SSPPUU))..    

DDuurriinngg  iinntteeggrraattiioonn,,  tthheerree  wwaass  aann  aammaallggaammaattiioonn  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  2288  779911  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  

ffrroomm  tthhee  1100  hhoommeellaanndd  ppoolliiccee  sseerrvviicceess  iinnttoo  tthhee  nneeww  nnaattiioonnaall  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  ((MMaassuukkuu  

22000055::4400))..    TThhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  pprroocceessss  wwaass  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  aa  sshhiifftt  ffrroomm  aa  ppoolliiccee  ffoorrccee  ttoo  

aa  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  tthhaatt  iiss  mmeeaanntt  ttoo  bbee  aaccccoouunnttaabbllee,,  rreessppoonnssiivvee  aanndd  eennccoouurraaggee  ccoommmmuunniittyy  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    TThhee  ddeemmooccrraattiicc  pprroocceessss  wwaass  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  tthhee  

rreeppeeaalliinngg  ooff  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  wwhhiicchh  tthheenn  ggoovveerrnneedd  ppoolliicciinngg  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  

((RRaauucchh  11999988::2266))..  

      

TThhee  SSAAPPSS  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44::88))  ssttaatteess  tthhaatt  aa  ccoonnssiiddeerraabbllee  eeffffoorrtt  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  
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ppuutt  mmeecchhaanniissmmss  iinn  ppllaaccee  ttoo  ddeetteecctt  aalllleeggeedd  ccaasseess  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  

rreessttoorraattiivvee  aaccttiioonnss  aaiimmeedd  aatt  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ppootteennttiiaall  sshhoorrttccoommiinnggss  tthhaatt  mmaayy  rreessuulltt  iinn  oorr  

ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ccoorrrruuppttiioonn..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  pprroocceedduurreess  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  

ttoo  mmaannaaggee  rriisskk,,  pprreevveenntt  aanndd  ddeetteecctt  ccoorrrruuppttiioonn..    TThhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  

rreeqquuiirreess  tthhee  SSAAPPSS  ttoo  ooppeerraattee  wwiitthh  iinntteeggrriittyy  bbyy  rreennddeerriinngg  aa  rreessppoonnssiibbllee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  

sseerrvviiccee  ooff  hhiigghh  qquuaalliittyy  wwhhiicchh  iiss  aacccceessssiibbllee  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  ccoonnttiinnuuoouussllyy  

ssttrriivvee  ttoowwaarrddss  iimmpprroovviinngg  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    SSeeccttiioonn  5500  ooff  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  

11999955))  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  CCoommppllaaiinnttss  DDiirreeccttoorraattee          

((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  IICCDD))  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  ccoommppllaaiinnttss  ooff  bbrruuttaalliittyy,,  ccrriimmiinnaalliittyy  aanndd  

mmiissccoonndduucctt  aaggaaiinnsstt  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    TThhee  IICCDD’’ss  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44::4466))  ssttaatteess  tthhaatt  tthheerree  

iiss  aa  3355%%  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  ddeeaatthh  ooff  pprriissoonneerrss  aawwaaiittiinngg  ttrriiaall  iinn  ppoolliiccee  ccuussttooddyy  aass  aa  rreessuulltt  ooff  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  nneegglliiggeennccee  oorr  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  22000033//44  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  ccoommppaarreedd  wwiitthh  

tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  iinn  22000022//33..    TThhiiss  ddeemmoonnssttrraatteess  aa  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  

tthhee  JJCCPPSS  iinn  tthhaatt  ooff  tthhee  333344  ddeeaatthhss  iinn  nnaattiioonnaall  ppoolliiccee  ccuussttooddyy,,  2222,,55%%  ooccccuurrrreedd  iinn  tthhee  

GGaauutteenngg  PPrroovviinnccee  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  GGaauutteenngg))..    

  

LLaacckk  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  uunneetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ccoorrrruupptt  pprraaccttiicceess  hhaass  bbeeccoommee  ssoo  

ppeerrvvaassiivvee  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  oonnee  mmaayy  rreeffeerr  ttoo  aann  eetthhiiccaall  ccrriissiiss  

aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    TThhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  eexxppeerriieenncceess  vvaarriioouuss  uunneetthhiiccaall  

pprraaccttiicceess,,  iinncclluuddiinngg  oouuttrriigghhtt  bbrriibbeerryy,,  ccoorrrruuppttiioonn,,  ppaattrroonnaaggee,,  nneeppoottiissmm,,  eemmbbeezzzzlleemmeenntt,,  

iinnfflluueennccee  ppeeddddlliinngg,,  uussee  ooff  oonnee''ss  ppoossiittiioonn  ffoorr  sseellff--eennrriicchhmmeenntt,,  bbeessttoowwiinngg  ooff  ffaavvoouurrss  oonn  

rreellaattiivveess  aanndd  ffrriieennddss,,  mmoooonnlliigghhttiinngg,,  iimmppaarrttiiaalliittyy,,  aabbsseenntteeeeiissmm,,  llaattee  ccoommiinngg  ttoo  wwoorrkk,,  aabbuussee  

ooff  ppuubblliicc  pprrooppeerrttyy,,  lleeaakkiinngg  aanndd//oorr  aabbuussee  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aallll  ooff  wwhhiicchh  hhaavvee  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  iinnhhiibbiitt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  ppoolliicciinngg  ((SSttoonnee,,  

22000044::  3300))..    TThheerree  aarree  iinnddeeeedd  vvaarriioouuss  ootthheerr  ccoommmmoonn  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  tthhiiss  mmaallaaddyy..    TThhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iiss  mmaannddaatteedd  ttoo  pprroovviiddee  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc;;  

tthheerreeffoorree,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  eennssuurree  aa  hhiigghh  ssttaannddaarrdd  ooff  eetthhiiccaall  ffuunnccttiioonniinngg..    

  

TThheessee  cchhaalllleennggeess  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  sshhaakkee  tthhee  ccoommmmuunniittyy''ss  ccoonnffiiddeennccee  ttoowwaarrddss  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aatt  ttwwoo  lleevveellss::  iittss  iinntteeggrriittyy  aass  aa  uunniitt  aanndd  tthhee  ppeerrssoonnaall  iinntteeggrriittyy  ooff  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    IInn  pprraaccttiiccee,,  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aarree  

eexxppeecctteedd  ttoo  rreennddeerr  sseerrvviicceess  aanndd  ttoo  uussee  ppuubblliicc  ffuunnddss  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  eeffffiicciieennttllyy  ttoo  tthhee  

bbeenneeffiitt  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    TThhaatt  iiss  wwhhyy  iitt  sshhoocckkss  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  wwhheenn  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  eennggaaggeedd  iinn  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt..      
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TThhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  iiss  mmoottiivvaatteedd  bbyy  SSeeccttiioonn  119955  ((11))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  

SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966,,  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  tthhaatt  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aass  aann  aaccttiivviittyy  mmuusstt  bbee  

ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  ddeemmooccrraattiicc  vvaalluueess  aanndd  pprriinncciipplleess,,  wwhhiicchh  aarree::  

aa))  aa  hhiigghh  ssttaannddaarrdd  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss  mmuusstt  bbee  pprroommootteedd  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd;;  

bb))  eeffffiicciieenntt,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  eeffffeeccttiivvee  uussee  ooff  rreessoouurrcceess  mmuusstt  bbee  pprroommootteedd;;    

cc))  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  mmuusstt  bbee  ddeevveellooppmmeenntt--oorriieennttaatteedd;;    

dd))  sseerrvviiccee  mmuusstt  bbee  pprroovviiddeedd  iimmppaarrttiiaallllyy,,  ffaaiirrllyy,,  eeqquuiittaabbllyy  aanndd  wwiitthhoouutt  bbiiaass;;  

ee))  ppeeooppllee’’ss  nneeeeddss  mmuusstt  bbee  rreessppoonnddeedd  ttoo,,  aanndd  tthhee  ppuubblliicc  mmuusstt  bbee  eennccoouurraaggeedd  ttoo  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  ppoolliiccyy--mmaakkiinngg;;    

ff))  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  mmuusstt  bbee  aaccccoouunnttaabbllee;;  

gg))  ttrraannssppaarreennccyy  mmuusstt  bbee  ffoosstteerreedd  bbyy  pprroovviiddiinngg  tthhee  ppuubblliicc  wwiitthh  ttiimmeellyy,,  aacccceessssiibbllee  aanndd  

aaccccuurraattee  iinnffoorrmmaattiioonn;;  

hh))  ggoooodd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccaarreeeerr  ddeevveellooppmmeenntt  pprraaccttiicceess  ttoo  

mmaaxxiimmiissee  hhuummaann  ppootteennttiiaall  mmuusstt  bbee  ccuullttiivvaatteedd;;  aanndd  

ii))  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  mmuusstt  bbee  bbrrooaaddllyy  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  ppeeooppllee,,  

wwiitthh  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ppeerrssoonnnneell  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess  bbaasseedd  oonn  aabbiilliittyy,,  

oobbjjeeccttiivviittyy,,  ffaaiirrnneessss  aanndd  tthhee  nneeeedd  ttoo  rreeddrreessss  tthhee  iimmbbaallaanncceess  ooff  tthhee  ppaasstt  ttoo  aacchhiieevvee  

bbrrooaadd  rreepprreesseennttaattiioonn..  

  

FFuurrtthheerrmmoorree,,  SSeeccttiioonn  119955  ((22))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  

pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  aabboovvee  pprriinncciipplleess  aappppllyy  ttoo  aallll  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  iinn  aallll  sspphheerreess  ooff  

ggoovveerrnnmmeenntt,,  aallll  oorrggaannss  ooff  ssttaattee  aanndd  ppuubblliicc  eenntteerrpprriisseess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  SSAAPPSS..    CChheemmiinnaaiiss,,  

BBaayyaatt  aanndd  VVaann  ddeerr  WWaallddtt  ((11999988::7744))  ssttaatteess  tthhaatt  iinn  rreennddeerriinngg  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ttoo  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc,,  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  aallwwaayyss  bbee  iinn  tthhee  

ppuubblliicc  iinntteerreesstt..    IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  iiss  aallssoo  ssuubbjjeecctt  ttoo  ppuubblliicc  ssccrruuttiinnyy..      

  

TThhee  aabboovvee--mmeennttiioonneedd  pprriinncciipplleess  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  eetthhiiccaall  nnaattuurree  ooff  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  wwhhiicchh  

iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  vvaalluueess  aanndd  pprriinncciipplleess  ssuucchh  aass  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  pprrooffeessssiioonnaalliissmm,,  eetthhiiccss,,  eeffffeeccttiivveenneessss,,  rreessppoonnssiivveenneessss  aanndd  ttrraannssppaarreennccyy  

sshhoouulldd  ffoorrmm  tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  aallll  aaccttiioonnss  wwhhiicchh  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  uunnddeerrttaakkee..          
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11..33  PPrroobblleemm  ssttaatteemmeenntt  

DDuurriinngg  tthhee  iinntteeggrraattiioonn,,  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aanndd  ddeemmooccrraattiissaattiioonn  pprroocceessss  ooff  tthhee  ppoolliiccee  ssyysstteemmss,,  

vvaarriioouuss  cchhaalllleennggeess  bbeeccaammee  eemmiinneenntt..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy  RReevviieeww  

((22000044::110000)),,  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ffrroomm  tthhee  vvaarriioouuss  ppoolliiccee  ssttrruuccttuurreess  ooff  tthhee  

SSAAPPFF,,  tthhee  ffoorrmmeerr  hhoommeellaannddss  ((TTrraannsskkeeii,,  BBoopphhuutthhaattsswwaannaa,,  VVeennddaa  aanndd  CCiisskkeeii))  aass  wweellll  aass  

ffrroomm  tthhee  sseellff--ggoovveerrnniinngg  tteerrrriittoorriieess  ooff  LLeebboowwaa,,  GGaazzaannkkuulluu,,  KKaannggwwaannee  aanndd  KKwwaannddeebbeellee  iinnttoo  

tthhee  nneeww  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  [[nnooww  SSAAPPSS]]  pprreesseenntteedd  vvaarriioouuss  pprroobblleemmss..    TThhoossee  iinntteeggrraatteedd  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  wweerree  ppoooorrllyy  eedduuccaatteedd  aanndd  hhaadd  rreecceeiivveedd  lliittttllee  oorr  nnoo  ppoolliiccee  ttrraaiinniinngg  iinn  tthheeiirr  

hhoommeellaannddss..    TThhiiss  lleedd  ttoo  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  tthhee  SSAAPPSS  wwaass  ssaaddddlleedd  wwiitthh  aa  ssuubbssttaannttiiaall  

nnuummbbeerr  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ssppeeaakkiinngg  ddiiffffeerreenntt  llaanngguuaaggeess,,  ppoosssseessssiinngg  ddiiffffeerreenntt  rraannkkss,,  

uunniiffoorrmmss,,  ffiirreeaarrmmss  aanndd  vvaarryyiinngg  lleevveellss  ooff  ttrraaiinniinngg,,  ddeeddiiccaattiioonn  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt..    

FFuurrtthheerrmmoorree,,  aapppprrooxxiimmaatteellyy  oonnee  tthhiirrdd  ooff  tthhee  iinnccoorrppoorraatteedd  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wweerree  ffuunnccttiioonnaallllyy  

iilllliitteerraattee,,  3300  000000  ddiidd  nnoott  hhaavvee  ddrriivveerr’’ss  lliicceenncceess  aanndd  2200  000000  ppoosssseesssseedd  ccrriimmiinnaall  rreeccoorrddss  

((MMaassuukkuu  22000055::5522))..      

  

TThhee  kkeeyy  iinnddiiccaattoorr  ooff  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  pprroobblleemm  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  ooffffiicciiaall  ffiigguurreess  rreevveeaalliinngg  tthhaatt            

1144  660000  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ffaacceedd  ccrriimmiinnaall  cchhaarrggeess  rraannggiinngg  ffrroomm  mmuurrddeerr,,  rraappee,,  aarrmmeedd  rroobbbbeerryy,,  

aassssaauulltt,,  tthheefftt,,  bbrriibbeerryy  aanndd  rreecckklleessss  ddrriivviinngg  iinn  tthhee  yyeeaarr  22000000  ((MMaassuukkuu  22000055::5522))..    TThheerreeffoorree,,  

tthhee  SSAAPPSS  iinnhheerriitteedd  aa  sseerriieess  ooff  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  ffrroomm  tthhee  iinnccoorrppoorraatteedd  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss,,  

wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  pprreevvaalleenntt  aammoonngg  tthheemm  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss..    CCoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  mmaannyy  ooff  tthheessee  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  iinn  tthhee  SSAAPPSS,,  iitt  wwoouulldd  bbee  rreeaassoonnaabbllee  ttoo  eexxppeecctt  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  

uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt..    TThhee  SSAAPPSS  ccoouulldd  bbee  lliikkeenneedd  ttoo  aa  ppoooorrllyy  mmaaddee  bbaarrrreell  ccoonnttaaiinniinngg  aa  llaarrggee  

nnuummbbeerr  ooff  bbaadd  aapppplleess..    TThhee  uusseeffuullnneessss  ooff  tthhee  bbaadd  aappppllee  aapppprrooaacchh  iiss  tthhaatt  iitt  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  

rreeaalliittyy  tthhaatt  tthheerree  aarree  ssppeecciiffiicc  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  wwoouulldd  bbee  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  eennggaaggee  iinn  

uunneetthhiiccaall  aaccttiivviittiieess  tthhaann  ootthheerrss  ffoorr  aa  hhoosstt  ooff  ccoommpplleexx  ppssyycchhoollooggiiccaall  aanndd  ppeerrssoonnaall  vvaalluuee  

rreeaassoonnss  ((CChhaappmmaann  11999933::1188))..      

  

TThhee  IICCDD’’ss  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44::  88))  mmaaiinnttaaiinnss  tthhaatt  tthheerree  wwaass  aa  ssuubbssttaannttiiaall  iinnccrreeaassee  ooff  

4477%%  iinn  rreeppoorrttss  ooff  sseerriioouuss  ccrriimmiinnaall  ooffffeenncceess  aalllleeggeeddllyy  ccoommmmiitttteedd  bbyy  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  

22000033//44  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..    IInn  ccoommppaarriissoonn,,  11  000022  ccaasseess  ooff  sseerriioouuss  ccrriimmiinnaall  ooffffeenncceess  wweerree  

aalllleeggeeddllyy  ccoommmmiitttteedd  bbyy  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  22000022//33  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  wwhhiicchh  iinnccrreeaasseedd  ttoo            11  

447733  ccaasseess  iinn  tthhee  22000033//44  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  rreeppoorrtt  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccee  

mmiissccoonndduucctt  rroossee  bbyy  aa  2277,,66%%..    IInn  ccoommppaarriissoonn,,  22  991133  ccaasseess  ooff  mmiissccoonndduucctt  wweerree  ccoommmmiitttteedd  

bbyy  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  22000022//33  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  wwhhiicchh  rroossee  ttoo  33  771166  ccaasseess  iinn  tthhee  22000033//44  

ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..    AAlltthhoouugghh  tthhee  IICCDD  rreeppoorrtt  ggiivveess  nnaattiioonnaall  ssttaattiissttiiccaall  ddiimmeennssiioonnss,,  tthhee  CCPPUU  ooff  
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tthhee  JJCCPPSS  iiss  nnoo  eexxcceeppttiioonn..    TThhee  SSAAPPSS’’  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44::99))  mmaaiinnttaaiinnss  tthhaatt,,  ffoorr  tthhee  

ppeerriioodd  11  JJaannuuaarryy  22000011  ttoo  3311  DDeecceemmbbeerr  22000022,,  aa  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  22  337700  ccoorrrruuppttiioonn--rreellaatteedd  

ccaasseess  wweerree  iinnvveessttiiggaatteedd  aaggaaiinnsstt  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    OOff  tthhee  ttoottaall  ooff  22  337700  ccaasseess,,  11  333322  

rreessuulltteedd  iinn  ccrriimmiinnaall  pprroosseeccuuttiioonn  aanndd  664411  iinn  iinntteerrnnaall  ddiisscciipplliinnaarryy  hheeaarriinnggss..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  ooff  

tthhee  ttoottaall  ooff  22  337700  ccaasseess,,  11  225511  wweerree  ccoorrrruuppttiioonn--rreellaatteedd  ccaasseess,,  tthheerree  wweerree  4400  ccaasseess  ooff  

bbrriibbeerryy,,  9900  ccaasseess  ooff  aassssiissttiinngg  eessccaappeeeess,,  669966  ccaasseess  ooff  ffrraauudd//tthheefftt  aanndd  229933  ccaasseess  ooff  

ddeeffeeaattiinngg  tthhee  eennddss  ooff  jjuussttiiccee..    

  

FFoorr  tthhee  ppeerriioodd  11  AApprriill  22000022  ttoo  3311  MMaarrcchh  22000033,,  887722  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wweerree  ssuussppeennddeedd  aass  aa  

rreessuulltt  ooff  tthheeiirr  aalllleeggeedd  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  ccoorrrruupptt  aaccttiivviittiieess,,  ooff  tthhee  887722  ooffffiicceerrss,,  883333  wweerree  

ssuussppeennddeedd  wwiitthhoouutt  ppaayy  aanndd  3399  wwiitthh  ppaayy..    FFrroomm  tthhee  ttoottaall  ooff  887722  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss,,  110099  wweerree  

ssuussppeennddeedd  ffoorr  aalllleeggeedd  ccaasseess  ooff  tthheefftt,,  118888  ffoorr  ccoorrrruuppttiioonn,,  3333  ffoorr  aarrmmeedd  rroobbbbeerriieess,,  3344  ffoorr  

ddeeffeeaattiinngg  tthhee  eennddss  ooff  jjuussttiiccee,,  3399  ffoorr  aatttteemmpptteedd  mmuurrddeerr,,  4400  ffoorr  aabbsseenntt  wwiitthhoouutt  lleeaavvee  

((AAWWOOLL)),,  5577  ffoorr  ffrraauudd,,  6611  ffoorr  mmuurrddeerr  aanndd  9966  ffoorr  aassssiissttiinngg  eessccaappeeeess  ((SSAAPPSS  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  

22000033//44::99))..    TThhiiss  ttrreenndd  sshhoowwss  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  SSAAPPSS  

ccoouunnttrryywwiiddee..    SSAAPPSS  RReegguullaattiioonn  1188  ((11999977))  cclleeaarrllyy  ccoonnssiiddeerrss  iitt  uunneetthhiiccaall  ttoo  mmaalliinnggeerr,,  oorr  

ffeeiiggnn  oorr  pprreetteenndd  ttoo  bbee  iillll,,  iinnffiirrmm,,  iinnddiissppoosseedd,,  iinnjjuurreedd  oorr  pprreetteenndd  ttoo  bbee  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  ppaaiinn  oorr  

aatttteemmppttss  ttoo  oobbttaaiinn  eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  dduuttyy  bbyy  aaddvvaanncciinngg  aa  ffaallssee  oorr  eexxaaggggeerraatteedd  eexxccuussee  oonn  

tthhee  ggrroouunndd  ooff  iillllnneessss,,  iinnffiirrmmiittyy,,  iinnddiissppoossiittiioonn,,  iinnjjuurryy  oorr  ppaaiinn..    IItt  ssttaatteess  tthhaatt  iitt  iiss  uunneetthhiiccaall  ffoorr  

aa  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  ttoo  wwiillllffuullllyy  mmaaiimm  oorr  iinnjjuurree  hhiimmsseellff  oorr  hheerrsseellff  oorr  aannyy  ootthheerr  ooffffiicceerr,,  wwhheetthheerr  aatt  

tthhee  rreeqquueesstt  ooff  ssuucchh  aann  ooffffiicceerr  oorr  nnoott,,  oorr  wwiillllffuullllyy  ccaauussee  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  ttoo  bbee  iinnjjuurreedd  bbyy  

aannootthheerr  ppeerrssoonn  wwiitthh  tthhee  iinntteennttiioonn  ooff  rreennddeerriinngg  hhiimmsseellff  oorr  hheerrsseellff  uunnffiitt  ffoorr  dduuttyy  ((SSAAPPSS  

RReegguullaattiioonn  1188::  11999977))..      

  

HHoosskkeenn  ((22000055::33))  rreeppoorrttss  tthhaatt  tthhee  vvoolluummee  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  oonn  pprreeccaauuttiioonnaarryy  ssuussppeennssiioonn  

((ii..ee..  ssuussppeennssiioonn  ppeennddiinngg  tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn))  ccoossttss  tthhee  SSAAPPSS  aallmmoosstt  RR33,,  2288  

mmiilllliioonn  ppeerr  aannnnuumm  wwhhiillee  110044  550055  ppoolliicceemmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwhhoo  rreeppoorrtteedd  ssiicckk  ccoosstt  tthhee  SSAAPPSS  

aann  eessttiimmaatteedd  RR226655  mmiilllliioonn  ppeerr  aannnnuumm..    TThhee  aauutthhoorr  ssttaatteess  tthhaatt  aabbsseenntteeeeiissmm  rreessuullttss  iinn  

lloowweerreedd  eemmppllooyyeeee  mmoorraallee,,  ddiissssaattiissffiieedd  ccuussttoommeerrss,,  rreedduucceedd  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  aabboovvee  aallll  

iinnccrreeaasseedd  ccoossttss  iinn  tthhee  SSAAPPSS..    FFrroomm  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  tthhuuss  ffaarr,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  

tthhaatt  tthhee  lleevveell  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  SSAAPPSS  hhaass  rreeaacchheedd  uunnaacccceeppttaabbllee  lleevveellss..    TThhee  

ddiisssseerrttaattiioonn  aaiimmss::  

  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS;;  aanndd    
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  ttoo  pprrooppoossee  ssttrraatteeggiieess  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiicc  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  

ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

FFrroomm  tthhiiss  oovveerrvviieeww,,  tthhee  pprroobblleemm  ssttaatteemmeenntt  eemmeerrggeess,,  nnaammeellyy::  

AA  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiicc  aanndd  eetthhooss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  

sseeccuurriittyy  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

11..44  OObbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  

TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  aarree::    

  TToo  aannaallyyssee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  bbootthh  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  

ccoonnddiittiioonnss  oonn  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  dduurriinngg  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthheeiirr  ddaaiillyy  

ffuunnccttiioonnss..  TThhee  eennvviirroonnmmeennttaall  aannaallyyssiiss  aaiimmss  ttoo  ddeevveelloopp  eeffffeeccttiivvee  

mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  ffaaccttoorrss  tthhaatt  lleeaadd  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  

ttoo  eennggaaggee  iinn  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess..    TThhee  uullttiimmaattee  ggooaall  iiss  ttoo  ddeevveelloopp  ssttrraatteeggiieess  

tthhaatt  wwiillll  bbee  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  

iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  TToo  aannaallyyssee  tthhee  ccaauusseess  aanndd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeevveelloopp  eeffffeeccttiivvee  ccoouunntteerr--

mmeeaassuurreess  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  iimmpplleemmeenntt  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk..  

  TToo  pprrooppoossee  iinnssttrruummeennttss  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  

ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  wwiillll  

aannaallyyssee  tthhee  ssttrraatteeggiicc  mmaannddaattee  ooff  tthhee  cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthheessee  oobbjjeeccttiivveess  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  

eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  wwhhiicchh  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  eennssuurriinngg  eeffffiiccaaccyy  iinn  tthhee  

ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  

tthhaatt  eennccoouurraaggiinngg  aa  ccoonnssoolliiddaatteedd  eeffffoorrtt  ooff  aallll  ssttaakkee  hhoollddeerrss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  
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11..55  RReesseeaarrcchh  mmeetthhooddoollooggyy  

TThhee  qquuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  mmeetthhooddoollooggyy  wwaass  pprriimmaarriillyy  ffoolllloowweedd  ffoorr  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  ssiinnccee  iitt  

ssuuiitteedd  tthhee  hhuummaann  eelleemmeenntt  iinn  tthhee  rreesseeaarrcchh  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd..    CCrreesswweellll  ((11999944::1155))  ddeeffiinneess  

qquuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  aass  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  bbaasseedd  oonn  ddiissttiinncctt  mmeetthhooddoollooggiiccaall  ttrraaddiittiioonnss  ooff  

iinnqquuiirryy  tthhaatt  eexxpplloorree  aa  ssoocciiaall  oorr  hhuummaann  pprroobblleemm..    IInn  ccoommppaarriissoonn,,  VVaann  ddeerr  MMeerrwwee  

((11999966::228822))  aarrgguueess  tthhaatt  aa  qquuaannttiittaattiivvee  rreesseeaarrcchheerr  wwoorrkkss  wwiitthh  ffeeww  vvaarriiaabblleess  aanndd  mmaannyy  

ccaasseess  wwhhiillee  qquuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchheerr  rreelliieess  oonn  ffeeww  ccaasseess  aanndd  mmaannyy  vvaarriiaabblleess..    IInn  ootthheerr  

wwoorrddss,,  qquuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  eennaabblleess  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  aa  ssmmaalllleerr  rreesseeaarrcchh  

ppooppuullaattiioonn  tthhaann  qquuaannttiittaattiivvee  rreesseeaarrcchh..    TThhee  ddiisssseerrttaattiioonn  wwiillll  eexxaammiinnee  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  

ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  iimmppaacctt  oonn  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  ccoonndduucctt,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  aass  iitt  rreellaatteess  ttoo  eetthhiiccss,,  eetthhooss  aanndd  aa  sseennssee  ooff  ggoooodd  pprraaccttiiccee..    TThhiiss  wwiillll  

bbee  ddoonnee  tthhrroouugghh  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ooffffiicciiaall  ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  tthhee  SSAAPPSS  aanndd  rreelleevvaanntt  

oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess..    TThhee  ooffffiicciiaall  ddooccuummeennttaattiioonn  ttoo  bbee  uusseedd  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iinncclluuddeess::  

CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966;;  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955));;  

SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977));;  SSAAPPSS  JJoouurrnnaallss;;  SSAAPPSS  AAnnnnuuaall  RReeppoorrttss;;  SSAAPPSS  AAuuddiittoorr--

GGeenneerraall  RReeppoorrttss;;  IICCDD  AAnnnnuuaall  RReeppoorrttss;;  LLaabboouurr  RReellaattiioonnss  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6666  ooff  11999955));;  

PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAcctt,,  11999944  ((AAcctt  3355  ooff  11999944));;  WWhhiittee  PPaappeerr  oonn  tthhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff    tthhee  

PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  ((NNoo..  1166883388  ooff  11999955));;  WWhhiittee  PPaappeerr  oonn  tthhee  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  

PPrrooggrraammmmee  ((11999977));;  WWhhiittee  PPaappeerr  oonn  tthhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy  ((1188334400  

ooff  11999977))  ((aallssoo  kknnoowwnn  aass  BBaatthhoo  PPeellee))  aanndd  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  RReegguullaattiioonnss  ((22000011))..  

  

TThhee  ooffffiicciiaall  ddooccuummeennttaattiioonn  wwiillll  bbee  ccoonnssuulltteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  

uunnddeerrssttaannddiinngg  iiss  eessttaabblliisshheedd  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    FFoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssttrraatteeggiieess  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  

eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  iitt  iiss  rreeqquuiirreedd  

tthhaatt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  bbee  mmaaddee..    TThhee  pprriimmaarryy  

ddaattaa  ooff  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  wwiillll  bbee  ggaatthheerreedd  tthhrroouugghh  aann  iinn--ddeepptthh  iinntteerrvviieeww  wwiitthh  tthhee  

CCoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  CCPPUU  iinn  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  aannoonnyymmoouuss  sseellff--aaddmmiinniisstteerreedd  qquueessttiioonnnnaaiirreess  

wwiillll  bbee  hhaannddeedd  ttoo  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ffoorr  vvoolluunnttaarryy  ccoommpplleettiioonn..      

  

TThhee  qquueessttiioonnnnaaiirree  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoo  tteesstt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aassppeeccttss  ooff  hhuummaann  rreessoouurrccee  

mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss::  

  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  tthhaatt  aaffffeeccttss  tthhee  lleevveell  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt;;  

  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  wwhhiicchh  iinnfflluueennccee  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt;;  
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  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  wwhhiicchh  ccoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  lleevveell  ooff  

eetthhiiccaall  ccoonndduucctt;;  aanndd  

  tthhee  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  tthhaatt  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  

ccoonndduucctt..    

  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ssuupppplleemmeenntt  tthhee  ccoolllleecctteedd  pprriimmaarryy  ddaattaa  ooff  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirree  aanndd  ooffffiicciiaall  

ddooccuummeennttaattiioonn,,  aa  lliitteerraattuurree  rreevviieeww  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  hhuummaann  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  

ssppeecciiffiicc  rreeffeerreennccee  ttoo  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt..    TThhee  sseeccoonnddaarryy  ssoouurrcceess  uusseedd  iinn  

tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  iinncclluuddee  nneewwssppaappeerrss,,  tthhee  IInntteerrnneett,,  IInnttrraanneett,,  PPoolliiccee  TTVV  ((PPOOLLTTVV)),,  

uunnppuubblliisshheedd  ddiisssseerrttaattiioonnss  aanndd  tthheesseess,,  bbooookkss,,  aarrttiicclleess  iinn  jjoouurrnnaallss  aanndd  ssppeeeecchheess  ((mmeeddiiaa  

bbrriieeffiinnggss))..    TThhee  lliitteerraattuurree  rreevviieeww  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  aa  vvaarriieettyy  ooff  vviieewwss  ffrroomm  aa  nnuummbbeerr  ooff  aauutthhoorrss  

iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    DDee  LLaa  RReeyy  ((11997788::1155))  ssttaatteess  tthhaatt  rreesseeaarrcchh  iiss  aa  ssyysstteemmaattiicc  

pprroocceessss  wwhheerree  vvaarriiaabblleess  wwhhiicchh  mmaayy  iinnfflluueennccee  oouuttccoommeess  aarree  ccoonnttrroolllleedd  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee..    

IItt  iiss  tthhuuss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ffoollllooww  tthhee  sseett  sscciieennttiiffiicc  pprroocceedduurreess  iinn  eennssuurriinngg  ccrreeddiibbllee  rreessuullttss..  

  

TThhee  qquueessttiioonnnnaaiirree  wwaass  ffuurrtthheerr  ddeessiiggnneedd  ttoo  aasscceerrttaaiinn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  

kknnoowwlleeddggee  oonn  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS;;  tthheeiirr  vviieewwss  ooff  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  

cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess;;  tthheeiirr  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  

tthhee  CCPPUU  aanndd  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  iinnssttrruummeennttss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  ggeeaarreedd  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    DDuuee  ttoo  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  

ddiirreeccttiioonn  aanndd  iinntteennssiittyy  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss’’  ppeerrcceeppttiioonnss,,  aa  LLiikkeerrtt--ttyyppee  rraattiinngg  ssccaallee  wwaass  uusseedd  

((RRoobbbbiinnss  11999955::2255))..    TThhee  rreessppoonnddeennttss  wweerree  rreeqquueesstteedd  ttoo  iinnddiiccaattee  wwhheetthheerr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

pphheennoommeennoonn  iiss  eeffffeeccttiivvee,,  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  oorr  nnoott  eeffffeeccttiivvee..    TThhee  ccoolllleecctteedd  ddaattaa  wwaass  uusseedd  ffoorr  

tthhee  eemmppiirriiccaall  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  tteessttiinngg  ooff  tthhee  pprroobblleemm  ssttaatteemmeenntt..  

  

TThhee  SSAAPPSS  iiss  aa  mmuullttii--ffaacceetteedd  oorrggaanniissaattiioonn,,  tthhuuss  aass  aa  lliimmiittaattiioonn  ttoo  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  oonnllyy  

ffuunnccttiioonnaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aappppooiinntteedd  tthhrroouugghh  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  wwiillll  bbee  ttaarrggeetteedd..    TThhee  lliimmiitteedd  ssccooppee  ooff  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  iiss  aa  ssttrraatteeggyy  

ddeevviisseedd  ttoo  aavvooiidd  aa  ttoooo  bbrrooaadd  aanndd  tthheeoorreettiiccaall  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  tthheemmee  ooff  eetthhiiccss  aanndd  ttoo  aallllooww  

ccoonncceennttrraattiioonn  oonn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  ddiisssseerrttaattiioonn  ffooccuusseess  oonn  ppoolliiccee  ccoonnssttaabblleess,,  

sseerrggeeaannttss,,  iinnssppeeccttoorrss,,  ccaappttaaiinnss,,  ssuuppeerriinntteennddeennttss,,  ddiirreeccttoorrss  aanndd  ccoommmmiissssiioonneerrss,,  

iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  rraannkk  aanndd  ssttaattuuss..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  ffooccuuss  wwiillll  bbee  oonn  

tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  aarreeaa  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  iinn  GGaauutteenngg,,  

eevveenn  tthhoouugghh  ssoommee  iinncciiddeenncceess  ffrroomm  ootthheerr  aarreeaass  wwiillll  bbee  qquuootteedd  ffoorr  ccoommppaarraattiivvee  ppuurrppoosseess..    
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TThhee  ddiisssseerrttaattiioonn  ffooccuusseess  oonn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ppoosstt--aappaarrtthheeiidd  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((ii..ee..  ffrroomm  11999944  ttoo  

22000066))..    IInn  tthhee  CCPPUU,,  aa  ttoottaall  ooff  7722  qquueessttiioonnnnaaiirreess  wweerree  ddiissttrriibbuutteedd  wwhhiicchh  rreepprreesseenntteedd  aa  ttoottaall  

nnuummbbeerr  ooff  ffuunnccttiioonnaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  uunniitt  aass  aatt  FFeebbrruuaarryy  aanndd  MMaarrcchh  22000055..    OOff  tthhee  7722  

qquueessttiioonnnnaaiirreess  sseenntt  oouutt,,  6644  wweerree  rreettuurrnneedd..    AA  ttoottaall  ooff  8888,,88%%  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonnaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  rreessppoonnddeedd  ttoo  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirree  aanndd  tthhee  ccoonncclluussiioonnss  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  

rreessppoonnddeennttss  ccaann  tthheerreeffoorree  bbee  bbaasseedd  oonn  aa  mmaajjoorriittyy  ooppiinniioonn..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  

ddeeffiinneess  ccoonncceeppttss  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  uusseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  ffoorr  aa  cclleeaarreerr  

uunnddeerrssttaannddiinngg..          

  

11..66  CCoonncceeppttuuaall  ddeeffiinniittiioonnss  

TThhee  ddiisssseerrttaattiioonn  ddeeffiinneess  vvaarriioouuss  ccoonncceeppttss  wwhhiicchh  rreellaattee  ttoo  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  ccoonncceeppttss  iinncclluuddee,,  

PPuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee,,  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt,,  

ppeerrffoorrmmaannccee  mmaannaaggeemmeenntt,,  eetthhiiccss,,  eetthhooss  aanndd  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt..  

  

11..66..11  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

MMiieewwaalldd  ((11997788::3311))  aarrgguueess  tthhaatt  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn  eemmeerrggeedd  aass  aa  ddiissttiinncctt  bbrraanncchh  ooff  

ppoolliittiiccaall  sscciieennccee..    HHee  ffuurrtthheerr  aarrgguueess  tthhaatt  WWooooddrrooww  WWiillssoonn  aanndd  FFrraannkk  GGooooddnnooww  aaddvvooccaatteedd  

tthhee  sseeppaarraattiioonn  ooff  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffrroomm  ppoolliittiiccss..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  MMiieewwaalldd  ((11997788::3311))  WWiillssoonn,,  iinn  

hhiiss  eessssaayy  ttiittlleedd  ““tthhee  ssttuuddyy  ooff  AAddmmiinniissttrraattiioonn””,,  aarrgguueess  tthhaatt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffaallllss  oouuttssiiddee  tthhee  

sspphheerree  ooff  ppoolliittiiccss..    WWooooddrrooww  WWiillssoonn  ((iinn  MMiieewwaalldd  11997788::3311))  ssttaatteess  tthhaatt  ppoolliittiiccss  ddeecciiddeess  aanndd  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccaarrrriieess  oouutt  tthhee  ddeecciissiioonnss..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  MMiieewwaalldd  ((11997788::3311)),,  PPuubblliicc  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess;;  tthhaatt  iiss  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aass  aa  ssuubbjjeecctt  aanndd  

ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aass  aa  pprraaccttiiccee//aaccttiivviittyy..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aass  aa  

ssuubbjjeecctt  iiss  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aass  aa  pprraaccttiiccee//aaccttiivviittyy..      

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSaannggwweennii  aanndd  BBaalliiaa  ((11999999::5566)),,  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aass  aa  ssuubbjjeecctt  eennssuurreess  

tthhaatt  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss  aaccqquuiirree  aaccaaddeemmiicc  kknnoowwlleeddggee  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess  ttoo  

tthhee  ccoommmmuunniittyy  iinn  aa  mmuucchh  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  mmaannnneerr..    IInn  aa  qquueesstt  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ssttrreennggtthheenn  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  

pprroovviissiioonn,,  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  wwaass  ddeevveellooppeedd,,  aanndd  ssuubbsseeqquueennttllyy  

tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))..    SSeeccttiioonn  119955  ((11))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  

SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aass  aa  pprraaccttiiccee//aaccttiivviittyy  sshhoouulldd  iinn  eevveerryy  

sspphheerree  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  ddeemmooccrraattiicc  vvaalluueess  aanndd  pprriinncciipplleess..  
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PPuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  aa  ttoottaall  ooff  ssiixx  ggeenneerriicc  ffuunnccttiioonnss  ooff  wwhhiicchh  tthhee  aaiimm  iiss  ggooaall  

rreeaalliissaattiioonn  iinn  aannyy  iinnssttiittuuttiioonnaalliisseedd  ggrroouupp  aaccttiivviittyy,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aallll  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  aallll  

tthhee  mmeemmbbeerrss  nnoorr  ssppeecciiffiicc  aaccttiivviittiieess  ooff  aa  ssppeecciiffiicc  ggrroouupp  ooff  mmeemmbbeerrss,,  bbuutt  ssppeecciiffiicc  aaccttiivviittiieess  

ooff  aallll  tthhee  mmeemmbbeerrss  wwhhoossee  wwoorrkk  iiss  ddiirreecctteedd  ttoowwaarrddss  ootthheerrss  ((CCllooeettee  11999944::115500))..    TThhee  ssiixx  

ggeenneerriicc  ffuunnccttiioonnss  iinncclluuddee  ppoolliiccyy--mmaakkiinngg,,  oorrggaanniissiinngg,,  ffiinnaanncciinngg,,  hhuummaann  rreessoouurrcceess,,  wwoorrkk  

pprroocceedduurreess  aanndd  ccoonnttrrooll..    BBootteess  ((11999944::229977))  aarrgguueess  tthhaatt  hhuummaann  rreessoouurrcceess  hhaavvee  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  ppllaayy  aa  ccrriittiiccaall  rroollee  iinn  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    TThhee  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaavvee  ttoo  aaddoopptt  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwhhiicchh  hhaavvee  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..      

  

PPuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  eetthhiiccss  iiss  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  wwhhaatt  iiss  ‘‘rriigghhtt’’,,  ‘‘pprrooppeerr’’  aanndd  ‘‘jjuusstt’’  iinn  

mmaakkiinngg  ddeecciissiioonnss  aanndd  ttaakkiinngg  aaccttiioonnss  tthhaatt  aaffffeecctt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ((HHoossmmeerr  11998877::3322))..    

TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  eetthhiiccaall  ppoolliicciinngg  wwiillll  eennhhaannccee  aanndd  eennccoouurraaggee  mmoorraall  aanndd  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  

aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IItt  iiss  eexxppeecctteedd  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ttoo  aacctt  iinn  aa  ‘‘pprrooppeerr’’  aanndd  ‘‘jjuusstt’’  mmaannnneerr  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthheeiirr  ooffffiicciiaall  

dduuttiieess..    TThhiiss  ppoossiittiioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt  tthheerree  iiss  eeiitthheerr  aa  ‘‘rriigghhtt’’  oorr  aa  ‘‘wwrroonngg’’  wwaayy  ooff  

aaccttiinngg  iinn  aa  ggiivveenn  ssiittuuaattiioonn  tthhaatt  ccoonnssttiittuutteess  aa  ssoocciieettyy’’ss  mmoorraall  ssttaannddaarrddss..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

tthhiiss  ssttuuddyy,,  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ccaarrrryyiinngg  oouutt  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonnss  aassssiiggnneedd  ttoo  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    TThhee  SSAAPPSS  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  aass  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  

ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  ((hheerreeiinn  aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  DDSSSS))  

eessttaabblliisshheedd  iinn  tteerrmmss  ooff  SSeeccttiioonn  77  ((22--33))  aanndd  sscchheedduullee  11  ooff  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAcctt,,  

PPrrooccllaammaattiioonn  110033  ooff  11999944  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAcctt,,  11999944))..    

  

11..66..22  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  

GGiillddeennhhuuyyss  ((22000044::115533))  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  aass  aa  ffiixxeedd  eessttaabblliisshhmmeenntt  

wwiitthh  ddeeffiinneedd  ppoossttss  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  ffoorr  tthhee  nnoorrmmaall  aanndd  rreegguullaarr  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt..    TThhiiss  sseerrvviiccee  pprroovviiddeess  tthhee  ddaayy--ttoo--ddaayy  ddeelliivveerryy  ooff  sseerrvviicceess  ttoo  ddiivveerrssee  cciittiizzeennss  

tthhaatt  mmaanniiffeesstt  ddiivveerrssee  nneeeeddss..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  sseerrvviiccee  ddeetteerrmmiinneess  tthhee  pprriimmee  

eexxiisstteennccee  ooff  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwhhiillee  iinnffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittiieess..    

SSeeccttiioonn  119977  ((11))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt  iinn  

ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  tthheerree  iiss  aa  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ffoorr  tthhee  RReeppuubblliicc,,  wwhhiicchh  mmuusstt  ffuunnccttiioonn,,  aanndd  

bbee  ssttrruuccttuurreedd,,  iinn  tteerrmmss  ooff  nnaattiioonnaall  lleeggiissllaattiioonn,,  aanndd  wwhhiicchh  mmuusstt  llooyyaallllyy  eexxeeccuuttee  tthhee  llaawwffuull  

ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  ddaayy..    SSeeccttiioonn  77  ((22))  ooff  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAcctt,,  11999944  ((AAcctt  

3355  ooff  11999944))  ssttrruuccttuurreess  aanndd  oorrggaanniisseess  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  iinn  nnaattiioonnaall  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  

pprroovviinncciiaall  aaddmmiinniissttrraattiioonnss..      
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SSeeccttiioonn  88  ooff  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAcctt,,  11999944  ((AAcctt  3355  ooff  11999944))  ddeeccllaarreess  tthhaatt  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  

sshhaallll  ccoommpprriissee  ooff  ppeerrssoonnss  wwhhoo  hhoolldd  ppoossttss  oonn  tthhee  ffiixxeedd  eessttaabblliisshhmmeenntt  wwhhiillee  tthhee  ppuubblliicc  

sseerrvviicceess  iinncclluuddee  tthhoossee  sseerrvviicceess  tthhaatt  aarree  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvvaannttss  eemmppllooyyeedd  wwiitthhiinn  

tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee..    SSeeccttiioonn  119955  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  

pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  mmuusstt  ““bbee  nnoonn--ppaarrttiissaann,,  ccaarreeeerr--oorriieenntteedd  aanndd  ffuunnccttiioonn  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  ffaaiirr  aanndd  eeqquuiittaabbllee  pprriinncciipplleess;;  pprroommoottee  aann  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  ppuubblliicc  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  tthhaatt  iiss  bbrrooaaddllyy  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  aallll  ppooppuullaattiioonn  ggrroouuppss;;  sseerrvvee  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  ppuubblliicc  iinn  aann  uunnbbiiaasseedd  mmaannnneerr;;  ffuunnccttiioonniinngg  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  sseerrvviiccee  aanndd  bbee  

oorrggaanniisseedd  iinn  ddeeppaarrttmmeennttss””..    GGiillddeennhhuuyyss  ((22000044::115544))  aarrgguueess  tthhaatt  tthheeoorriieess  ooff  tthhee  PPuubblliicc  

SSeerrvviiccee  iinn  mmooddeerrnn  ddeemmooccrraacciieess  rreeqquuiirree  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss  ttoo  aaddhheerree  ttoo  ddeemmooccrraattiicc  pprriinncciipplleess  

aanndd  aa  sseett  ooff  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss  aanndd  bbee  ffuurrtthheerr  gguuiiddeedd  bbyy  ccoommmmuunniittyy  vvaalluueess  aanndd  ccoommmmoonn  

llaaww,,  wwhhiicchh  hhaavvee  ddeevveellooppeedd  iinnttoo  aa  sseeppaarraattee  sseett  ooff  rruulleess,,  kknnoowwnn  aass  aaddmmiinniissttrraattiivvee  llaaww..    TThhee  

WWhhiittee  PPaappeerr  oonn  tthhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy,,  11999977  ((aallssoo  kknnoowwnn  aass  BBaatthhoo  

PPeellee))  pprroovviiddeess  tthhaatt  ““ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss  sshhoouulldd  eennssuurree  ppuubblliicc  aacccceessss  ttoo  sseerrvviicceess””..      

  

WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy,,  SSeeccttiioonn  220055  ((33))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  

ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaann,,  11999966  llaayyss  ddoowwnn  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  hhaass  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  pprreevveenntt,,  ccoommbbaatt  

aanndd  iinnvveessttiiggaattee  ccrriimmee,,  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ppuubblliicc  oorrddeerr,,  ttoo  pprrootteecctt  aanndd  sseeccuurree  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  tthhee  

RReeppuubblliicc  aanndd  tthheeiirr  pprrooppeerrttyy,,  aanndd  ttoo  uupphhoolldd  aanndd  eennffoorrccee  tthhee  llaaww..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSAAPPSS  

AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955)),,  tthhee  SSAAPPSS’’  vviissiioonn  iiss  ttoo  ccrreeaattee  aa  ssaaffee  aanndd  sseeccuurree  eennvviirroonnmmeenntt  

ffoorr  aallll  ppeeooppllee  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa..    IIttss  mmiissssiioonn  iiss  ttoo  pprreevveenntt  aannyytthhiinngg  tthhaatt  mmaayy  tthhrreeaatteenn  tthhee  

ssaaffeettyy  oorr  sseeccuurriittyy  ooff  aannyy  ccoommmmuunniittyy;;  iinnvveessttiiggaattee  aannyy  ccrriimmeess  tthhaatt  tthhrreeaatteenn  tthhee  ssaaffeettyy  oorr  

sseeccuurriittyy  ooff  aannyy  ccoommmmuunniittyy;;  eennssuurree  tthhaatt  ccrriimmiinnaallss  aarree  bbrroouugghhtt  ttoo  jjuussttiiccee  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  

eeffffoorrttss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  rroooott  ccaauusseess  ooff  ccrriimmee  ((SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955::  AAcctt  6688  ooff  11999955))..    TThhee  JJCCPPSS  

iiss  hheeaaddeedd  bbyy  aa  ddiirreeccttoorr  iinn  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  aa  ssttaattiioonn  ccoommmmaannddeerr  wwiitthh  aa  nnuummbbeerr  ooff  ddeeppuuttyy--

ddiirreeccttoorrss  wwiitthh  rraannkkss  ooff  ssuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  sseenniioorr  ssuuppeerriinntteennddeenntt  bbeeiinngg  ccoommmmaannddeerrss  ooff  

vvaarriioouuss  ccoommppoonneennttss..    TThhoossee  ccoommppoonneennttss  iinncclluuddee::  CCuussttoommeerr  SSeerrvviiccee  CCoommmmaannddeerr  ((CCSSCC)),,  

DDeetteeccttiivvee  CCoommmmaannddeerr  ((DDCC)),,  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  CCoommmmaannddeerr  ((CCPPCC)),,  CCrriimmee  IInntteelllliiggeennccee  

CCoommmmaannddeerr  ((CCIICC))  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiiccee  ((SSAAPPSS,,  22000055))..    FFoorr  tthhee  

ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  oonnllyy  ffuunnccttiioonnaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  uunnddeerr  tthhee  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  

CCoommmmaannddeerr  aarree  ccoonnssiiddeerreedd..    TThhee  ccoommpprreehheennssiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  

rreeqquuiirreess  ddeevveellooppeedd,,  ccoommmmiitttteedd  aanndd  ddeeddiiccaatteedd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  aanndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ddiissccuussssiioonn  ddeeffiinneess  hhuummaann  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..          
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11..66..33  HHuummaann  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  

HHuummaann  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  HHRRMM))  iiss  aann  eesssseennttiiaall  

ggeenneerriicc  ffuunnccttiioonn  ooff  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  aa  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  HHaarrrriiss  

((11997700::66)),,  HHRRMM  iiss  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  eeffffeeccttiivveellyy  aacchhiieevviinngg  

tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ggooaallss  aanndd  ssttrraatteeggiieess..    HHuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt      ((hheerreeiinn--aafftteerr  

rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  HHRRDD))  iiss  aa  lleeaarrnniinngg  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  iiss  mmaaiinnllyy  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeerr,,  

uussuuaallllyy  wwiitthhiinn  aa  ssppeecciiffiieedd  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee,,  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  

iimmpprroovveemmeenntt  aanndd//oorr  ppeerrssoonnaall  ggrroowwtthh..    TThhee  mmaaiinn  ffooccuuss  ooff  HHRRDD  iiss  lleeaarrnniinngg  aanndd  iittss  pprriinncciippaall  

aaiimm  iiss  ttoo  aattttaaiinn  bbootthh  oorrggaanniissaattiioonnaall  aanndd  iinnddiivviidduuaall  oobbjjeeccttiivveess..    HHoowweevveerr,,  lleeaarrnniinngg  ccaann  ttaakkee  

ppllaaccee  wwiitthhoouutt  pprroodduucciinngg  aannyy  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  iitt  iiss  tthheerreeffoorree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  

ffooccuuss  oonn  tthhee  wwoorrdd  ppoossssiibbiilliittyy  iinn  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ((SSwwaanneeppooeell,,  EErraassmmuuss,,  VVaann  WWyykk  aanndd  SScchheennkk  

22000033::445511))..          

  

SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  ((22000033::445522))  aarrgguuee  tthhaatt  lleeaarrnniinngg  iiss  ggeenneerraallllyy  vviieewweedd  aass  aa  rreellaattiivveellyy  

ppeerrmmaanneenntt  cchhaannggee  iinn  bbeehhaavviioouurr  aanndd  HHRRDD  ffooccuusseess  oonn  iinntteennttiioonnaall  rraatthheerr  tthhaann  iinncciiddeennttaall  

lleeaarrnniinngg..    TThhaatt  iiss,,  aalltthhoouugghh  aa  ppeerrssoonn  ccaann  lleeaarrnn  ssoommeetthhiinngg  iinncciiddeennttaallllyy  bbyy  wwaattcchhiinngg  

tteelleevviissiioonn  ((TTVV)),,  rreeaaddiinngg  tthhee  nneewwssppaappeerr  oorr  hhaavviinngg  aa  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  ffrriieennddss;;  tthhee  mmaaiinn  

ppuurrppoossee  ooff  ssuucchh  aaccttiivviittiieess  iiss  nnoott  ttoo  lleeaarrnn..    IInntteennttiioonnaall  lleeaarrnniinngg  ccaann  bbee  ffoorrmmaall  oorr  iinnffoorrmmaall..      

FFoorrmmaall  lleeaarrnniinngg  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  aann  eemmppllooyyeeee  iiss  ttaakkeenn  oouutt  ooff  tthhee  nnoorrmmaall  

wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ttoo  aatttteenndd  aa  ccoouurrssee  oorr  lleeccttuurree  oorr  ttoo  ddoo  aa  pprraaccttiiccaall  ccoouurrssee,,  wwhhiillee  

iinnffoorrmmaall  lleeaarrnniinngg  rreeffeerrss  ttoo  aa  nnoonn--ssttrruuccttuurreedd  oonn--tthhee--jjoobb  ttrraaiinniinngg  wwhhiicchh  iiss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  

ssuuppeerrvviissoorr  oorr  aa  ppeerrssoonn  ddeessiiggnnaatteedd  ttoo  ddoo  ssuucchh  ttrraaiinniinngg..    HHRRDD  ffooccuusseess  oonn  iimmpprroovviinngg  hhuummaann  

rreessoouurrccee  pprraaccttiicceess,,  uuppggrraaddiinngg  hhuummaann  rreessoouurrccee  pprrooffeessssiioonnaallss  aanndd  rreessttrruuccttuurriinngg  tthhee  hhuummaann  

rreessoouurrccee  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  uunniittss  iinn  ddeeppaarrttmmeennttss  ((UUllrriicchh  11999988::22))..    HHaarrrriissoonn  ((11999933::330000))  ddeeffiinneess  

HHRRDD  aass  ppllaannnneedd  lleeaarrnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  eemmppllooyyeeeess  aass  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ggrroouuppss  ttoo  

bbeenneeffiitt  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  aass  wweellll  aass  iittss  eemmppllooyyeeeess..  

  

IInn  pprraaccttiiccee,,  HHRRDD  wwiillll  nnoott  oonnllyy  bbeenneeffiitt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iinn  hhiiss//hheerr  jjoobb  ppeerrffoorrmmaannccee,,  bbuutt  wwiillll  aallssoo  

eennaabbllee  aanndd  sskkiillll  tthheemm  iinn  ootthheerr  ssoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall,,  ccuullttuurraall  aanndd  iinntteelllleeccttuuaall  rroolleess  tthhaatt  ssoocciieettyy  

ddeemmaannddss  ffrroomm  tthheemm..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  eemmppllooyyeeee  ttrraaiinniinngg  aanndd  

eemmppllooyyeeee  eedduuccaattiioonn  iinnddiiccaatteess  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeennttaall  ggooaallss..      

HHoorrwwiittzz,,  BBoowwmmaakkeerr--FFaallccoonneerr  aanndd  SSeeaarrllll  ((11999966::113388))  aarrgguuee  tthhaatt  eemmppllooyyeeee  ttrraaiinniinngg  iiss  jjoobb--

rreellaatteedd  lleeaarrnniinngg  tthhaatt  iiss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeerr  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  iimmpprroovviinngg  

tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  sskkiillllss,,  kknnoowwlleeddggee  aanndd  aattttiittuuddeess  ssoo  tthhaatt  hhee//sshhee  ccaann  ppeerrffoorrmm  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  
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aaccccoorrddiinngg  ttoo  sseett  ssttaannddaarrddss..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  CCoonncciissee  OOxxffoorrdd  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  CCuurrrreenntt  

EEnngglliisshh  ((11999900::337733)),,  eedduuccaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aacctt  oorr  pprroocceessss  ooff  eedduuccaattiinngg  oorr  bbeeiinngg  eedduuccaatteedd  

((ee..gg..  ggiivviinngg  aann  iinntteelllleeccttuuaall,,  mmoorraall  aanndd  ssoocciiaall  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  ssoommeeoonnee))  aanndd  iinncclluuddeess  

ssyysstteemmaattiicc  iinnssttrruuccttiioonn..    IInn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  

ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  ccoonnttiinnuuoouuss  ttrraaiinniinngg  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  

ffooccuussiinngg  oonn  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  iiss  eesssseennttiiaall          

  

SSeeccttiioonn  119955  ((11))((hh))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt,,  

““ggoooodd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccaarreeeerr  ddeevveellooppmmeenntt  pprraaccttiicceess  mmuusstt  bbee  

ccuullttiivvaatteedd  ttoo  mmaaxxiimmiissee  hhuummaann  ppootteennttiiaall””..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSAAPPSS  ((22000066)),,  HHRRDD  rreeffeerrss  ttoo  aann  

iinntteeggrraatteedd  uussee  ooff  ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  oorrggaanniissaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ccaarreeeerr  

ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  iinnddiivviidduuaallss,,  ggrroouuppss  aanndd  oorrggaanniissaattiioonnaall  eeffffeeccttiivveenneessss..  TThheerreeffoorree,,  HHRRDD  

sshhoouulldd  ffooccuuss  oonn  ppoolliiccee  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ttoo  ddeevveelloopp  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  sskkiillllss,,  

kknnoowwlleeddggee  aanndd  aattttiittuuddee  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  

ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  hhuummaann  rreessoouurrccee  

ddeevveellooppmmeenntt  ssttrraatteeggiieess  rreeqquuiirreess  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ppeerrffoorrmmaannccee  

aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  iinn  oorrddeerr  ttoo  cclleeaarrllyy  iiddeennttiiffyy  ppoossssiibbllee  sshhoorrttffaallllss..    TThhuuss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ddiissccuussssiioonn  ddeeffiinneess  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aapppprraaiissaall..  

  

11..66..44  PPeerrffoorrmmaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aapppprraaiissaall  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  BBaarroonn  ((11999900::1100)),,  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeeeess’’  lleevveell  ooff  ccoommppeetteennccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  sskkiillllss  nneeeeddss..    PPeerrffoorrmmaannccee  

mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  pprroommoottiioonnss,,  mmoobbiilliittyy  

aanndd  ccoonnttiinnuueedd  eemmppllooyymmeenntt..    AA  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  iiss  aa  ffoorrmmaall  aanndd  ssyysstteemmaattiicc  pprroocceessss,,  

bbyy  mmeeaannss  ooff  wwhhiicchh  tthhee  jjoobb--rreelleevvaanntt  ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess  ooff  eemmppllooyyeeeess  aarree  

iiddeennttiiffiieedd,,  oobbsseerrvveedd,,  mmeeaassuurreedd,,  rreeccoorrddeedd  aanndd  ddeevveellooppeedd  ((SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  22000033::337722))..    

TThhiiss  ddeeffiinniittiioonn  hhaass  ccaappttuurreedd  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ccoommppoonneennttss  tthhaatt  tthhee  pprroocceessss  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  

aapppprraaiissaall  iiddeeaallllyy  eennttaaiillss..  TThhoossee  ccoommppoonneennttss  aarree  iiddeennttiiffiiccaattiioonn,,  oobbsseerrvvaattiioonn,,  mmeeaassuurreemmeenntt,,  

rreeccoorrddiinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..    IIddeennttiiffiiccaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  rraattiioonnaall  aanndd  lleeggaallllyy  ddeeffeennssiibbllee  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ddiimmeennssiioonn  ttoo  bbee  eexxaammiinneedd..    OObbsseerrvvaattiioonn  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  

aallll  aapppprraaiissaall  aassppeeccttss  sshhoouulldd  bbee  oobbsseerrvveedd  ssuuffffiicciieennttllyy  ffoorr  aaccccuurraattee  aanndd  ffaaiirr  jjuuddggeemmeennttss  ttoo  

bbee  mmaaddee..    MMeeaassuurreemmeenntt  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aapppprraaiisseerr’’ss  ttrraannssllaattiioonnss  iinnttoo  vvaalluuee  jjuuddggeemmeennttss  aabboouutt  

hhooww  ggoooodd  oorr  bbaadd  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee  wwaass..  RReeccoorrddiinngg  ccoonncceerrnnss  tthhee  

ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  pprroocceessss  oouuttccoommeess..  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  

ccoommppoonneenntt  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  aapppprraaiissaall  iiss  nnoott  ssiimmppllyy  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ppaasstt  bbuutt  sshhoouulldd  
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aallssoo  ffooccuuss  oonn  tthhee  ffuuttuurree  aanndd  oonn  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  ((SSwwaanneeppooeell  eett  

aall..  22000033::337733))..      

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  VVeerrmmeeuulleenn  ((22000022::22)),,  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  rreeffeerrss  ttoo  aann  iinntteeggrraatteedd  pprroocceessss  

tthhaatt  ddeeffiinneess,,  aasssseesssseess,,  rreeiinnffoorrcceess  aanndd  pprroommootteess  tthhee  bbeesstt  jjoobb--rreellaatteedd  bbeehhaavviioouurr,,  oouuttppuuttss  

aanndd  eexxppeecctteedd  ddeelliivveerraabblleess..    TThhee  SSAAPPSS  ddeevveellooppeedd  aa  ppeerrffoorrmmaannccee  eennhhaanncceemmeenntt  

pprrooggrraammmmee  ((hheerreeiinn  aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  PPEEPP))  aass  aa  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm..    TThhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  PPEEPP  aaiimmss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwoorrkk  ssmmaarrtteerr  iinn  oorrddeerr  ttoo  

aacchhiieevvee  oorrggaanniissaattiioonnaall  oobbjjeeccttiivveess..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  PPEEPP  ccoouulldd  bbee  aa  ffuunnddaammeennttaall  

ddeevveellooppmmeennttaall  ttooooll  tthhaatt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  aassssiissttss  ttoo  

iiddeennttiiffyy  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  aanndd  tthheenn  ffaacciilliittaatteess  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  mmoottiivvaattiinngg  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  

eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  uunniitt..      

  

DDeessppiittee  hhaavviinngg  ttoo  ppuutt  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt  ssttrraatteeggiieess  iinnttoo  ccoonntteexxtt,,  aa  ppeerrffoorrmmaannccee  

aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  ccaann  aallssoo  bbee  uusseedd  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmaannccee,,  

wwhhiicchh  ccaann  tthheenn  bbee  aannaallyysseedd  ffoorr  aa  vvaarriieettyy  ooff  ppuurrppoosseess..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDoowwlliinngg  ((11999999::5566)),,  aa  

ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  ccaann  bbee  uusseedd  iinn  tteerrmmss  ooff  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  

wwhhiicchh  iinncclluuddee  hhuummaann  rreessoouurrccee  ppllaannnniinngg,,  rreewwaarrddiinngg  ddeecciissiioonnss,,  ppllaacceemmeenntt  ddeecciissiioonnss  aanndd  

rreettrreenncchhmmeennttss..    TThhee  hhuummaann  rreessoouurrccee  ppllaannnniinngg  iinncclluuddeess  ccoommppiilliinngg  sskkiillllss  iinnvveennttoorriieess,,  

oobbttaaiinniinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  nneeww  ppoossiittiioonnss  ttoo  bbee  ccrreeaatteedd,,  aanndd  ddeevveellooppiinngg  ssuucccceessssiioonn  

ppllaannss..    RReewwaarrddiinngg  ddeecciissiioonnss  iinncclluuddeess  ssaallaarryy  aanndd  wwaaggee  iinnccrreeaasseess  wwhhiillee  ppllaacceemmeenntt  

ddeecciissiioonn  iinncclluuddeess  pprroommoottiioonnss,,  ttrraannssffeerrss,,  ddiissmmiissssaallss  aanndd  rreettrreenncchhmmeennttss..    AAllll  tthheessee  aarree  

ccrriittiiccaall  ccoommppoonneennttss  ffoorr  kkeeeeppiinngg  tthhee  hhuummaann  rreessoouurrccee  ffooccuusseedd  ttoowwaarrddss  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  aann  

eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IItt  ccaann  aallssoo  bbee  uusseedd  ffoorr  ddeevveellooppmmeennttaall  

ppuurrppoosseess  ffooccuussiinngg  oonn  ddeevveellooppmmeennttaall  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  CCPPUU  aass  wweellll  aass  tthhee  SSAAPPSS  aass  aa  

wwhhoollee..    IInn  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  iitt  pprroovviiddeess  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  wwiitthh  ffeeeeddbbaacckk  oonn  hhiiss//hheerr  

ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess  aanndd  oonn  hhooww  ttoo  iimmpprroovvee  ffuuttuurree  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aaiiddiinngg  ccaarreeeerr  

ppllaannnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  aass  wweellll  aass  pprroovviiddiinngg  iinnppuuttss  oonn  ppeerrssoonnaall  rreemmeeddiiaall  iinntteerrvveennttiioonnss..  

AAtt  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  lleevveell,,  iitt  ffaacciilliittaatteess  tthhee  SSAAPPSS’’  ddiiaaggnnoossiiss  bbyy  ssppeecciiffyyiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  

lleevveellss  aanndd  ssuuggggeessttiinngg  oovveerraallll  ttrraaiinniinngg  nneeeeddss..    IItt  pprroovviiddeess  eesssseennttiiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  

aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonn  pprrooggrraammmmeess,,  jjoobb  rreeddeessiiggnn  eeffffoorrttss,,  mmuullttiisskkiilllliinngg  pprrooggrraammmmeess  aanndd  

eennhhaanncceess  eeffffeeccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  tthhee  SSAAPPSS  tthhrroouugghh  oonnggooiinngg  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  

ccoommmmaannddeerrss  aanndd  ssuubboorrddiinnaatteess..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  jjoobb  ddeessiiggnn  eeffffoorrtt,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  
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iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  aa  ffoorrmmaall  iinncclluussiioonn  ooff  

eetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  iinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  kkeeyy  ppeerrffoorrmmaannccee  aarreeaass      ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  

tthhee  KKPPAA))..    RReelleevvaanntt  ttoo  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  

oobbjjeeccttiivvee  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ccoouulldd  ppoossiittiivveellyy  

ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  

sseeccuurriittyy..        

  

11..66..55  EEtthhiiccss  aanndd  eetthhooss    

EEtthhiiccss  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  bbrraanncchh  ooff  pphhiilloossoopphhyy  tthhaatt  ddeeaallss  wwiitthh  vvaalluueess  rreellaattiinngg  ttoo  hhuummaann  ccoonndduucctt  

wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  rriigghhttnneessss  oorr  wwrroonnggnneessss  ooff  aa  ssppeecciiffiicc  aaccttiioonn  aanndd  ttoo  tthhee  ggooooddnneessss  oorr  

bbaaddnneessss  ooff  tthhee  mmoottiivveess  aanndd  eennddss  tthheerreeooff  ((CChhaannddlleerr  aanndd  PPllaannoo  11999988::1177))..    TThhee  qquueessttiioonn  ooff  

rriigghhttnneessss  eennttaaiillss  wwhhaatt  oouugghhtt  ttoo  bbee  oorr  wwhhaatt  iiss  aacccceeppttaabbllee  ttoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssoocciieettyy  oorr  aa  ggrroouupp  

ooff  tthhaatt  ssoocciieettyy..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  eetthhiiccss  iiss  aa  mmoorraall  gguuiiddeelliinnee  wwhhiicchh  gguuiiddeess  hhuummaann  

bbeehhaavviioouurr  ttoowwaarrddss  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  ccoommmmoonn  eetthhooss  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  

ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    CChhaappmmaann  ((11999933::1166))  aarrgguueess  tthhaatt  eetthhiiccss  iiss  ccoonncceerrnneedd  nnoott  oonnllyy  

wwiitthh  ddiissttiinngguuiisshhiinngg  rriigghhtt  ffrroomm  wwrroonngg  aanndd  ggoooodd  ffrroomm  bbaadd  bbuutt  aallssoo  wwiitthh  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  

ddoo  wwhhaatt  iiss  aacccceeppttaabbllee..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  ZZiimmaann  ((11999988::1122)),,  eetthhiiccaall  iissssuueess  aallwwaayyss  iinnvvoollvvee  

iinntteerreessttss  oorr  ffeeeelliinnggss..    HHee  ssttaatteess  tthhaatt  eetthhiiccss  iiss  nnoott  jjuusstt  aann  aabbssttrraacctt  iinntteelllleeccttuuaall  ddiisscciipplliinnee;;  iitt  iiss  

aabboouutt  tthhee  ccoonnfflliiccttss  tthhaatt  aarriissee  iinn  ttrryyiinngg  ttoo  mmeeeett  rreeaall  hhuummaann  nneeeeddss  aanndd  vvaalluueess..    TThhiiss  mmeeaannss  

tthhaatt  ttoo  bbee  cclleeaarrllyy  eetthhiiccaall  iiss  nnoott  aa  mmaatttteerr  ooff  ffoolllloowwiinngg  oonnee’’ss  iinntteerreessttss  oorr  ffeeeelliinnggss,,  tthhaatt  iiss,,  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  ffoollllooww  tthheeiirr  ffeeeelliinnggss  mmaayy  rreeccooiill  ffrroomm  ddooiinngg  wwhhaatt  iiss  rriigghhtt;;  iinn  ffaacctt,,  oonnee’’ss  

iinntteerreessttss  mmiigghhtt  ddeevviiaattee  ffrroomm  wwhhaatt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  eetthhiiccaall  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..        

  

EEtthhiiccss  iiss  tthhee  ssttuuddyy  ooff  hhuummaann  ccoonndduucctt  iinn  rreessppeecctt  ooff  iittss  pprroopprriieettyy,,  iittss  rriigghhttnneessss  oorr  ggooooddnneessss  

wwhheenn  mmeeaassuurreedd  aaggaaiinnsstt  aacccceepptteedd  vvaalluuee  nnoorrmmss..    CChhaannddlleerr  aanndd  PPllaannoo  ((11999988::1177))  ccoonnccuurr  

tthhaatt  eetthhiiccss  eesssseennttiiaallllyy  ddeeaallss  wwiitthh  qquueessttiioonnss  aabboouutt  wwhheetthheerr  oonnee  oouugghhtt  oorr  oouugghhtt  nnoott  ttoo  

ppeerrffoorrmm  cceerrttaaiinn  kkiinnddss  ooff  aaccttiioonnss,,  aabboouutt  wwhheetthheerr  tthhee  aaccttiioonnss  aarree  ggoooodd  oorr  bbaadd,,  rriigghhtt  oorr  

wwrroonngg,,  vviirrttuuoouuss  oorr  vviicciioouuss,,  wwoorrtthhyy  ooff  pprraaiissee  oorr  bbllaammee,,  rreewwaarrdd  oorr  ppuunniisshhmmeenntt..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  

KKeerrnnaagghhaann  aanndd  DDwwiivveennddii  ((11998833::115533)),,  eetthhiiccss  iiss  tthhaatt  ““bbrraanncchh  ooff  pphhiilloossoopphhyy  wwhhiicchh  ccoonncceerrnnss  

hhuummaann  cchhaarraacctteerrss  aanndd  ccoonndduucctt..    IItt  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  tthhee  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  rriigghhtt  aanndd  wwrroonngg  

aanndd  oonnee’’ss  mmoorraall  dduuttyy  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aass  aa  wwhhoollee..””    FFrroomm  tthhee  aabboovvee  

ddeeffiinniittiioonnss,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  eetthhiiccss  iinnvvoollvveess  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  wwhheetthheerr  aaccttiioonnss  aarree  

rriigghhtt  oorr  wwrroonngg  wwhheenn  mmeeaassuurreedd  aaggaaiinnsstt  aacccceeppttaabbllee  ccoommmmuunniittyy  vvaalluueess..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss,,  tthhiiss  vvaalluuee  jjuuddggeemmeenntt  wwoouulldd  bbee  mmaaddee  aaggaaiinnsstt  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniittyy  
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nneeeeddss  aanndd  wwoouulldd  iinnvvoollvvee  aaccttiinngg  eeiitthheerr  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  oorr  nnoott  ttaakkiinngg  

tthhee  bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aatt  hheeaarrtt..  

  

TThhee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iiss  ssoouurrcceedd  ffrroomm  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  tthhaatt  ggoovveerrnn  oonnee’’ss  

oorrggaanniissaattiioonn,,  ee..gg..  ppoolliicciieess  oonn  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  wwhhiissttllee--bblloowwiinngg  aanndd  aa  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt..    

HHoowweevveerr,,  aa  mmoorraall  ssttaannccee  iiss  oofftteenn  rreefflleecctteedd  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttaakkeenn  wwhheenn  aann  iissssuuee  iiss  nnoott  

ggoovveerrnneedd  bbyy  aannyy  llaaww,,  ppoolliiccyy  oorr  pprroocceedduurree..    SSttaarrlliinngg  ((11999933::116688))  ssiimmppllyy  ddeeffiinneess  eetthhiiccss  aass  

tthhee  ssyysstteemmaattiicc  ssttuuddyy  ooff  vvaalluueess,,  wwhheerreeaass  AAnnddrreewwss  ((11999988::3355))  rreeffeerrss  ttoo  eetthhiiccss  aass  tthhee  

ssttaannddaarrdd  wwhhiicchh  gguuiiddeess  tthhee  bbeehhaavviioouurr  aanndd  aaccttiioonnss  ooff  ppeerrssoonnnneell  iinn  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss,,  aanndd  

wwhhiicchh  mmaayy  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  mmoorraall  llaawwss..    AAlltthhoouugghh  iitt  iiss  hhaarrdd  ttoo  ppiinn  ddoowwnn  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  

eetthhiiccss,,  HHooffffmmaann  aanndd  MMoooorree  ((11999900::11))  aanndd  GGiillddeennhhuuyyss  ((11999911::4411))  ssuuppppoorrtt  tthhee  ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  

eetthhiiccss  iiss  tthhee  ssttuuddyy  ooff  wwhhaatt  iiss  ggoooodd  oorr  rriigghhtt  ffoorr  hhuummaann  bbeeiinnggss..    FFrroomm  tthheessee  ddeeffiinniittiioonnss,,  iitt  

ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  eetthhiiccaall  aaccttiioonnss  ggoo  hhaanndd--iinn--hhaanndd  wwiitthh  pprreessccrriibbeedd  rruulleess,,  bbee  tthheeyy  ffoorrmmaall  

oorr  iinnffoorrmmaall..    TThheessee  rruulleess  uussuuaallllyy  rreefflleecctt  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  vvaalluueess  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhuuss  

iinnddiiccaattee  tthhee  ccoorrrreecctt  ccoouurrssee  ooff  aaccttiioonn..    TThheeyy,,  tthheerreeffoorree,,  eessttaabblliisshh  tthhee  iiddeeaass  ooff  ccoorrrreecctt  

bbeehhaavviioouurr..  

  

EEtthhooss  iiss  tthhee  iinnnneerr  cchhaarraacctteerr  tthhaatt  ddeeaallss  wwiitthh  ddeeeeppeerr  mmaatttteerrss  ooff  ccoonnsscciieennccee,,  iitt  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  eennccoouurraaggee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  ggoo  bbeeyyoonndd  eetthhiiccss  aanndd  cchheecckk  tthheeiirr  iinntteerrnnaalliisseedd  

ddrriivvee  aanndd  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ddoo  wwhhaatt  iiss  rriigghhtt  oorr  eetthhiiccaall  ((MMaannnniinngg  aanndd  CCuurrttiiss  11998877::66))..    TThhiiss  

mmeeaannss  tthhaatt  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy,,  ppoossiittiivvee  eetthhooss  ccoouulldd  eennccoouurraaggee  

aa  ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee  aammoonngg  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoowwaarrddss  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthheeiirr  ooffffiicciiaall  ddaaiillyy  dduuttiieess..    

MMaakklliinn  ((11998822::6677))  ddeeffiinneess  eetthhooss  aass  ““tthhee  ppeerrcceeiivveedd  ddeeggrreeee  ooff  cchhaarraacctteerr  oorr  ccrreeddiibbiilliittyy  tthhaatt  aa  

ppeerrssoonn  bbeelliieevveess  eexxiissttss  iinn  aannootthheerr  ppeerrssoonn  oorr  oobbjjeecctt””..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  

qquueessttiioonn  ooff  hhooww  mmuucchh  ttrruusstt  aanndd  bbeelliieeff  oonnee  hhaass  iinn  aa  ccoommmmuunniiccaattoorr  oorr  iinn  hhiiss  oorr  hheerr  mmeessssaaggee  

oorr  bbootthh  wwiillll  hhaavvee  aann  iimmppoorrttaanntt  bbeeaarriinngg  oonn  hhooww  ppeerrssuuaassiivvee  tthhee  ccoommmmuunniiccaattoorr  wwiillll  bbee  iinn  tthhee  

mmiinndd  ooff  tthhee  lliisstteenneerr..  MMaakklliinn  ((11998822::6688))  ffuurrtthheerr  aarrgguueess  tthhaatt  ppeerrssoonnaall  eetthhooss  iiss  sshhaappeedd  bbyy  

vvaarriiaabblleess  tthhaatt  hhaavvee  eemmeerrggeedd  aass  ssaalliieenntt  ffaaccttoorrss  ooff  ccrreeddiibbiilliittyy,,  nnaammeellyy  ttrruusstt,,  ccoommppeetteennccee  aanndd  

ddyynnaammiissmm..    VVeerrddeerrbbeerr  aanndd  VVeerrddeerrbbeerr  ((11999922::114433))  ddeeffiinnee  ttrruusstt  aass  ""ppllaacciinngg  ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  

ootthheerr"",,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  cceennttrraall  tthheemmee  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt..    FFrroomm  tthheessee  

ddeeffiinniittiioonnss,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  ccrreeddiibbiilliittyy  ppllaayyss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  rroollee  oonn  hhooww  eeffffeeccttiivvee  oonnee  

ccaann  bbee  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  oonneess  ooffffiicciiaall  dduuttiieess..    TThhiiss  pprreetteexxtt  ddeeffiinneess  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  

ttrruusstt  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  SSAAPPSS  iinn  tthhiiss  ccaassee..  

  

VVeerrddeerrbbeerr  aanndd  VVeerrddeerrbbeerr  ((11999922::114444))  ddeeffiinnee  eetthhooss  aass  ““tthhee  cchhaarraacctteerr,,  sseennttiimmeenntt,,  oorr  

 
 
 



 

 -- 1188 --

ddiissppoossiittiioonn  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy  oorr  ppeeooppllee,,  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  nnaattuurraall  eennddoowwmmeenntt,,  tthhee  ssppiirriitt  wwhhiicchh  

aaccttuuaatteess  mmaannnneerrss  aanndd  ccuussttoommss,,  aallssoo,,  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiicc  ttoonnee  oorr  ggeenniiuuss  ooff  aann  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  

ssoocciiaall  oorrggaanniissaattiioonn””..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  OOxxffoorrdd  AAddvvaanncceedd  LLeeaarrnneerrss’’  DDiiccttiioonnaarryy  ((22000011::330011)),,  

eetthhooss  iiss  aa  cchhaarraacctteerriissttiicc  ssppiirriitt,,  pprreevvaalleenntt  sseennttiimmeennttaall  ttoonnee  ooff  ppeeooppllee  oorr  ccoommmmuunniittyy;;  tthhee  

‘‘ggeenniiuuss’’  ooff  aann  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  ssyysstteemm..  TThhiiss  ddeeffiinniittiioonn  ffooccuusseess  oonn  eetthhooss  aass  aa  ccoolllleeccttiivvee  tteerrmm,,  

tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  ppeeooppllee  oorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  eetthhooss  iiss  aa  ssppiirriitt--lliikkee  ccoonncceepptt,,  

oonnee  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  ppoowweerr  nnoott  oonnllyy  ttoo  jjooiinn  ppeeooppllee  oorr  ccoommmmuunniittyy  ttooggeetthheerr,,  bbuutt  aallssoo  hhaass  tthhee  

ppoowweerr  ttoo  cchhaannggee  aanndd  aaddaapptt  ttoo  aannyy  ggiivveenn  ssiittuuaattiioonn..    TThhee  iinntteerrnnaalliissaattiioonn  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  iinn  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeenntt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ccrreeaattee  aa  ccoolllleeccttiivvee  ppoossiittiivvee  

ssppiirriitt  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  mmaanniiffeesstteedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ppoossiittiivvee  eetthhooss..    IInn  tteerrmmss  ooff  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  

aarrgguueedd  tthhuuss  ffaarr,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  aa  ppoossiittiivvee  eetthhooss  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ccoouulldd  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  

eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  uunniitt..      

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  aarrgguummeennttss  ooff  CChhaannddlleerr  aanndd  PPllaannoo  ((11999988::1177)),,  CChhaappmmaann  ((11999933::1166)),,  DDuu  

TTooiitt  eett  aall..  ((11999988::113344)),,  aanndd  MMaannnniinngg  aanndd  CCuurrttiiss  ((11998877::66))  iinn  ddiiffffeerreennttiiaattiinngg  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  

iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  eetthhiiccss  hhaass  ssoommeetthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  ccoommpplliiaannccee  ttoo  aa  sseett  ooff  eetthhiiccaall  

pprriinncciipplleess  wwhhiillee  eetthhooss  rreellaatteess  ttoo  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  iinn  aaddhheerriinngg  ttoo  tthhee  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess..  

CCoommpplliiaannccee  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  eexxtteerrnnaall  ffoorrmmss  ooff  ccoommppuullssiioonn  oorr  ssaannccttiioonn  wwhhiillee  

ccoommmmiittmmeenntt  iinncclluuddeess  iinntteerrnnaall  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ddoo  ssoommee  ttaasskkss..    FFrroomm  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd,,  

tthhuuss  ffaarr,,  iitt  ccaann  bbee  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  bbaassiicc  ttaasskk  ffaacciinngg  tthhee  CCoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS  iiss  nnoott  oonnllyy  ttoo  ggeett  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt,,  

lleeggiissllaattiioonn  oorr  nnaattiioonnaall  oorrddeerrss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss,,  bbuutt  aallssoo  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthhaatt  ccoommpplliiaanntt  wwoorrkk  

ffoorrccee  iinnttoo  aa  ccoommmmiitttteedd  hhuummaann  rreessoouurrccee  aaiimmeedd  aatt  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    IItt  

ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  eetthhooss  iiss  aapppplliieedd  wwiitthhiinn  aa  ccuullttuurree  aanndd  pprreessuuppppoosseess  ccoommmmuunniittyy,,  

wwhheerreeaass  eetthhiiccss  ooppeerraatteess  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  pprriinncciipplleess  aanndd  iiss  rrooootteedd  iinn  ssyysstteemmss  ooff  tthhoouugghhtt..    

  

11..66..66  CCooddee  ooff  ccoonndduucctt  

CChhaappmmaann  ((11999933::1188))  ddeeffiinneess  aa  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  aass  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  pprriinncciippllee  aanndd  ssttaannddaarrddss  

aabboouutt  tthhee  rriigghhtt  ccoonndduucctt  ooff  ppoolliittiiccaall  ooffffiiccee--bbeeaarreerrss  aanndd  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss..    AA  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  

nnoorrmmaallllyy  ccoonnttaaiinnss  oonnllyy  aa  ppoorrttiioonn  ooff  aa  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  rruulleess  oonn  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  eetthhiiccss..    IItt  iiss  

nnaarrrroowweerr  ccoommppaarreedd  ttoo  eetthhiiccaall  rruulleess,,  wwhhiicchh  iinncclluuddee  ssttaattuutteess,,  rreegguullaattiioonnss  aanndd  gguuiiddeelliinneess..    

RRoosseenntthhaall  aanndd  RRoosseennooww  ((11997733::6600))  ddeeffiinnee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  aass  aa  sseett  ooff  pprriinncciipplleess  tthhaatt  aarree  

aaddoopptteedd  bbyy  aann  oorrggaanniissaattiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeeffiinnee  ssppeecciiffiicc  pprriinncciipplleess  ffoorr  wwhhiicchh  ssuucchh  

oorrggaanniissaattiioonn  ssttaannddss..    RRoosseenntthhaall  aanndd  RRoosseennooww  ((11997733::6600))  ffuurrtthheerr  aarrgguuee  tthhaatt  iitt  ttaakkeess  aa  
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ssppeecciiffiicc  ppoolliiccyy  sseelleeccttiioonn  ooff  tthhee  bbaassiicc  eetthhiiccss  iinn  ggeenneerraall  ssoocciieettyy  aanndd  sseeeekkss  ttoo  uussee  tthheemm  ttoo  

iinnfflluueennccee  aa  ppaarrttiiccuullaarr  oorrggaanniissaattiioonn’’ss  ddeeffiinniittiioonn  ooff  iittss  pprrooggrraammmmee  ooff  aaccttiioonn  aanndd  wwhhaatt  kkiinnddss  ooff  

oorrggaanniissaattiioonn--oorriieennttaatteedd  bbeehhaavviioouurrss  aarree  aacccceeppttaabbllee..      

  

DDoowwlliinngg  ((11999999::1188))  aarrgguueess  tthhaatt  aann  eetthhiiccaall  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  oorr  eetthhiiccss  ccooddee  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  

eessttaabblliisshheedd  nnoorrmmss,,  ppoolliicciieess  aanndd  pprraaccttiicceess  tthhaatt  aarree  mmeeaanntt  ttoo  gguuiiddee  aann  iinnddiivviidduuaall  iinn  tteerrmmss  ooff  

ggoooodd  ((bbaadd))  oorr  rriigghhtt  ((wwrroonngg))  bbeehhaavviioouurr..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  eetthhiiccaall  gguuiiddeelliinneess  eennaabbllee  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttoo  aacccceepptt  oorr  rreejjeecctt  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

rruullee,,  oorr  pprraaccttiiccee,,  aass  bbeeiinngg  aa  mmoorraallllyy  rriigghhtt  wwaayy  ooff  bbeehhaavviinngg  oorr  nnoott..    SSuucchh  rruulleess  aarree  uussuuaallllyy  

ddiirreecctteedd  aatt  pprrooffeessssiioonnaall  wwoorrkkeerrss,,  gguuiiddiinngg  tthheemm  iinn  tthhee  wwaayy  tthheeyy  oouugghhtt  ttoo  cchhoooossee  ((oorr  oouugghhtt  

nnoott  ttoo  cchhoooossee)),,  oorr  gguuiiddiinngg  tthheemm  aabboouutt  wwhhaatt  iitt  iiss  tthhee  rriigghhtt  ddeecciissiioonn  ((oorr  wwrroonngg  ddeecciissiioonn))  iinn  aa  

ggiivveenn  kkiinndd  ooff  ssiittuuaattiioonn..    IInn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  

sseerrvveess  aass  aa  gguuiiddiinngg  ddooccuummeenntt  iinn  tteerrmmss  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhhaatt  iiss  ggoooodd  ((bbaadd))  oorr  rriigghhtt  ((wwrroonngg))  

bbeehhaavviioouurr  ttoowwaarrddss  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ggiisstt  ooff  tthhee  

pprroobblleemm  lliieess  wwiitthh  iinnssuuffffiicciieenntt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ccooddee..  

  

AA  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  ccaann  eeiitthheerr  bbee  aassppiirraattiioonnaall,,  ddiirreeccttiioonnaall  oorr  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ttwwoo  

((RRoosseenntthhaall  aanndd  RRoosseennooww  11997733::6600))..    EEaacchh  ooff  tthheessee  ffoorrmmss  hhaass  bbeenneeffiittss  aanndd  lliimmiittaattiioonnss..  AAnn  

aassppiirraattiioonnaall  ccooddee  iiss  aa  sshhoorrtt  ddooccuummeenntt  tthhaatt  ssppeellllss  oouutt  tthhee  eetthhiiccaall  vvaalluueess  tthhaatt  gguuiiddee  

bbeehhaavviioouurr  ttoowwaarrdd  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt..    IItt  iiss  aassppiirraattiioonnaall  iinn  tthhaatt  iitt  

sseettss  ssttaannddaarrddss  tthhaatt  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  aann  oorrggaanniissaattiioonn  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmeeeett..    IIttss  ssttrreennggtthh  iiss  

tthhaatt  iitt  iiss  aa  ccoonncciissee  ddooccuummeenntt,,  wwhhiicchh  iiss  eeaassyy  ttoo  rreemmeemmbbeerr;;  iitt  iiss  bbrriieeff,,  iitt  ddooeess  nnoott  ccoonnttaaiinn  

mmuucchh  ddeettaaiill,,  ssoo  iitt  iiss  lleessss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ccoonnffuussiinngg;;  iitt  ddooeess  nnoott  ssppeellll  oouutt  eevveerryy  ssiinnggllee  mmoorraall  

aaccttiioonn;;  aanndd  sshhoowwss  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  mmaattuurriittyy  aanndd  ddiissccrreettiioonn  ooff  ppeeooppllee  ttoo  aappppllyy  tthheessee  vvaalluueess  

aass  tthheeyy  sseeee  ffiitt..    TThhee  ssttrreennggtthh  ooff  aann  aassppiirraattiioonnaall  ccooddee  ccoonnssttiittuutteess  iittss  wweeaakknneessss,,  wwhhiicchh  iiss  

bbaasseedd  oonn  iittss  ggeenneerraall  nnaattuurree,,  iitt  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  ssppeecciiffiicc  gguuiiddaannccee  oonn  wwhhaatt  iiss  eexxppeecctteedd  

ffrroomm  oorrggaanniissaattiioonnaall  mmeemmbbeerrss  iinn  mmoorraall  ccoommpplleexx  ssiittuuaattiioonnss;;  iitt  aallssoo  mmaakkeess  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  

ssppeecciiffyy  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  wwhhooeevveerr  ddiissrreeggaarrddss  tthhee  ccooddee,,  tthhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  iitt  mmiigghhtt  bbee  

hhaarrdd  ttoo  eennffoorrccee..  

  

AA  ddiirreeccttiioonnaall  ccooddee  iiss  aa  mmoorree  eexxtteennddeedd  ddooccuummeenntt  tthhaatt  pprroovviiddeess  ssppeecciiffiicc  gguuiiddeelliinneess  aabboouutt  

wwhhaatt  iiss  eexxppeecctteedd  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  aann  oorrggaanniissaattiioonn  iinn  ssppeecciiffiicc  cciirrccuummssttaanncceess  ((RRoosseenntthhaall  aanndd  

RRoosseennooww  11997733::6600))..    IItt  hhaass  aa  ddeeffiinniittee  ddiirreeccttiioonnaall  ppuurrppoossee,,  aass  iitt  ssppeellllss  oouutt  cclleeaarrllyy  hhooww  

ppeeooppllee  iinn  aann  oorrggaanniissaattiioonn  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbeehhaavvee..    TThhee  ssttrreennggtthh  ooff  aa  ddiirreeccttiioonnaall  ccooddee  iiss  

tthhaatt,,  iitt  iiss  ssppeecciiffiicc,,  iitt  ggiivveess  cclleeaarr  gguuiiddaannccee  ttoo  eevveerryyoonnee  iinn  aann  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  lleeaavveess  lliittttllee  
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rroooomm  ffoorr  mmiissiinntteerrpprreettaattiioonn;;  iitt  iiss  eeaassyy  ttoo  eennffoorrccee,,  aass  iitt  ssppeellllss  oouutt  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  tthhaatt  wwiillll  

ffoollllooww  iiff  ssoommeeoonnee  sshhoouulldd  ccoonnttrraavveennee  tthhee  ccooddee..    TThhee  ssttrreennggtthh  ooff  aa  ddiirreeccttiioonnaall  ccooddee  iiss  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy  iittss  wweeaakknneesssseess..    BBeeccaauussee  iitt  iiss  ssppeecciiffiicc,,  iitt  tteennddss  ttoo  bbee  lloonngg  aanndd  tthhiiss  mmaakkeess  

iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  rreemmeemmbbeerr..    IItt  aallssoo  ddooeess  nnoott  aallllooww  mmuucchh  ddiissccrreettiioonn  aanndd  tthhiiss  ccaann  bbrreeeedd  aann  

aattttiittuuddee  tthhaatt  eennccoouurraaggeess  wwhhaatt  RRoosseenntthhaall  aanndd  RRoosseennooww  ((11997733::6600))  hhaavvee  ccoommee  ttoo  nnaammee  tthhee  

eelleevveenntthh  ccoommmmaannddmmeenntt::  tthhoouu  sshhaalltt  nnoott  bbee  ccaauugghhtt  oouutt..    RRoossssoouuww  ((22000022::112255))  aarrgguueess  tthhaatt  

ssoommee  ccooddeess  ooff  ccoonndduucctt  aarree  ppoowweerrffuull  iinnssttrruummeennttss  tthhaatt  gguuiiddee  tthhee  bbeehhaavviioouurr  ooff  oorrggaanniissaattiioonnss  

wwhhiillee  ootthheerrss  aarree  ttoottaallllyy  iinneeffffeeccttuuaall..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  aa  ssppeecciiaall  eeffffoorrtt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddrraafftt  oorr  

ddeessiiggnn  aann  eeffffeeccttiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  tthhaatt  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  

eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

IInn  pprraaccttiiccee,,  aa  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  iiss  aa  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall  ccoonncceepptt,,  ssoommee  ccaallll  iitt  ccrreeddoo;;  ootthheerrss  ccaallll  

iitt  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  bbuussiinneessss  pprriinncciipplleess;;  vvaalluuee  ssttaatteemmeenntt;;  ssttaannddaarrdd  ooff  ccoonndduucctt;;  aanndd//oorr  ccooddee  ooff  

eetthhiiccss..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  aa  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  iiss  aa  ddooccuummeenntt  oorr  aann  

aaggrreeeemmeenntt  wwhhiicchh  cclleeaarrllyy  ssttiippuullaatteess  tthhee  mmoorraallllyy  aacccceeppttaabbllee  bbeehhaavviioouurr  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IItt  ddeeffiinneess  tthhee  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss  oorr  gguuiiddeelliinneess  tthhaatt  

nneeeedd  ttoo  bbee  rreessppeecctteedd  bbyy  aallll  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  bbootthh  

iinntteerrnnaall  ccuussttoommeerrss  ((ee..gg..  mmaannaaggeemmeenntt,,  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ccoolllleeaagguueess))  aanndd  eexxtteerrnnaall  

ccuussttoommeerrss  ((ee..gg..  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc,,  ccoonnttrraaccttoorrss  aanndd  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnss))..    IItt  

ccoouulldd  bbee  ccoonncclluuddeedd,,  tthheerreeffoorree,,  tthhaatt  aa  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  iiss  aa  sseett  ooff  ccoonnvveennttiioonnaall  pprriinncciipplleess  

aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  tthhaatt  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  bbiinnddiinngg  oonn  aannyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  ggrroouupp,,  ee..gg..  tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  iiss  bbiinnddiinngg  oonnllyy  ttoo  ffuunnccttiioonnaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  eemmppllooyyeedd  tthhrroouugghh  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))..    TThhee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  iiss,,  

hhoowweevveerr,,  aa  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneenntt  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  wwoorrkk  pprraaccttiicceess  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThheerreeffoorree,,  iitt  ccoouulldd  bbee  

ddeedduucceedd  tthhaatt  aa  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  hhaass  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  ttoo  ppllaayy  iinn  tteerrmmss  ooff  gguuiiddiinngg  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ddiiffffeerreennttiiaattiinngg  ggoooodd  ffrroomm  bbaadd  pprraaccttiicceess..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  wwiillll  bbee  cclloosseellyy  aannaallyysseedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  

aasssseessss  iittss  eeffffiiccaaccyy  ttoowwaarrddss  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

  

11..77  CChhaapptteerr  oouuttlliinnee  

CChhaapptteerr  11  oouuttlliinneess  tthhee  mmoottiivvaattiioonn  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh,,  tthhee  pprroobblleemm  ssttaatteemmeenntt,,  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  

rreesseeaarrcchh  aass  wweellll  aass  tthhee  rreesseeaarrcchh  mmeetthhooddoollooggyy,,  wwhhiicchh  eennttaaiillss  tthhee  mmeetthhooddss  uusseedd  ttoo  oobbttaaiinn  
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tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn..    TThhiiss  cchhaapptteerr  ggiivveess  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ccoonncceeppttss  ttoo  bbee  uusseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  

ddiisssseerrttaattiioonn,,  nnaammeellyy  PPuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee,,  hhuummaann  rreessoouurrccee  

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aapppprraaiissaall,,  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  aanndd  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt..    CChhaapptteerr  11  ffuurrtthheerr  pprroovviiddeess  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  eennttiirree  

ddiisssseerrttaattiioonn..  

  

CChhaapptteerr  22  ffooccuusseess  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  ffrraammeewwoorrkk  iimmppaaccttiinngg  oonn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

BBootthh  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  aarree  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  ddiissccuusssseedd..  TThhee  

eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  iinncclluuddee  ppoolliiccyy  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk,,  eeccoonnoommiicc,,  

tteecchhnnoollooggiiccaall  aanndd  ssoocciioo--ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeennttss..    TThhee  iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  iinncclluuddee  

ppoolliiccee  kknnoowwlleeddggee,,  sskkiillllss,,  aattttiittuuddee,,  mmoottiivvaattiioonn,,  iinntteerrnnaall  ddiisscciipplliinnaarryy  ssyysstteemmss  aanndd  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  

  

CChhaapptteerr  33  aannaallyysseess  bbootthh  ccaauusseess  aanndd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  iiddeennttiiffiieedd  ccaauusseess  aanndd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  iinncclluuddee  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt,,  ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  

iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess,,  oovveerrcceennttrraalliisseedd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  lleeaanneerr  sseenntteenncceess  ((ssoofftt  ppeennaallttiieess))  

ffoorr  ccoorrrruupptteerrss,,  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg,,  rreessiissttaannccee  ttoo  cchhaannggee,,  ccoommmmoonn  

ccaauusseess  ooff  uunneetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  aanndd  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn..    

  

CChhaapptteerr  44  ffooccuusseess  oonn  bbootthh  iinnssttrruummeennttss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  aann  

eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  iiddeennttiiffiieedd  

iinnssttrruummeennttss  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  

iinncclluuddee::  ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt,,  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg,,  ppeerrffoorrmmaannccee  

aapppprraaiissaall  ssyysstteemm,,  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurraall  rreeffoorrmm,,  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess,,  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt,,  

NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  HHoottlliinnee,,  vveettttiinngg  aanndd  rreegguullaarr  ppoollyyggrraapphh  tteessttss,,  aass  wweellll  aass  ssttrreessss  

mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg..  TThhee  iiddeennttiiffiieedd  iinnssttiittuuttiioonnss  iinncclluuddee  IInnddeeppeennddeenntt  CCoommppllaaiinnttss  

DDiirreeccttoorraattee,,  CCoommmmuunniittyy  PPoolliicciinngg  FFoorruumm,,  tthhee  NNaattiioonnaall  aanndd  PPrroovviinncciiaall  SSeeccrreettaarriiaatt  ffoorr  SSaaffeettyy  

aanndd  SSeeccuurriittyy,,  PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPoorrttffoolliioo  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy,,  AAuuddiittoorr--GGeenneerraall,,  

PPuubblliicc  PPrrootteeccttoorr,,  NNaattiioonnaall  PPrroosseeccuuttiinngg  AAuutthhoorriittyy,,  DDiirreeccttoorraattee  ffoorr  SSppeecciiaall  OOppeerraattiioonnss  

((SSccoorrppiioonnss)),,  AAsssseett  FFoorrffeeiittuurree  UUnniitt  aanndd  WWiittnneessss  PPrrootteeccttiioonn  UUnniitt..  

CChhaapptteerr  55  pprroovviiddeess  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  aanndd  

pprroovveess  oorr  ddiisspprroovveess  tthhee  pprroobblleemm  ssttaatteemmeenntt..    CChhaapptteerr  55  ffuurrtthheerr  ggiivveess  tthhee  ccoonncclluussiioonnss  

ddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  eennttiirree  ddiissccuussssiioonn  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn..    
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11..88  CCoonncclluussiioonn  

CChhaapptteerr  11  ggiivveess  aa  bbrrooaadd  iinnttrroodduuccttoorryy  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn..    IItt  oouuttlliinneess  tthhee  

mmoottiivvaattiioonn  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh,,  tthhee  pprroobblleemm  ssttaatteemmeenntt,,  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  aanndd  tthhee  rreesseeaarrcchh  

mmeetthhooddoollooggyy..    TThhee  rreesseeaarrcchh  mmeetthhooddoollooggyy  oouuttlliinneess  tthhee  aapppprrooaacchh  ttoo  rreesseeaarrcchh  aass  wweellll  aass  tthhee  

iinnssttrruummeennttss  ttoo  bbee  uusseedd  iinn  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn..          

  

TThhee  cchhaapptteerr  ggiivveess  tthhee  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  ccoonncceeppttss  tthhaatt  wwiillll  bbee  uusseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  

aanndd  tthheeiirr  rreelleevvaannccee,,  iinncclluuddiinngg  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee,,  hhuummaann  

rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt,,  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaannaaggeemmeenntt,,  eetthhiiccss,,  eetthhooss  aanndd  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt..    

TThhiiss  iinnttrroodduuccttoorryy  cchhaapptteerr  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  lliimmiittaattiioonn  ccoonncceerrnnss  ffuunnccttiioonnaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  pprroobblleemm  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  pprreemmiissee  tthhaatt  aann  

eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aa  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  cchhaapptteerr  aannaallyysseess  bbootthh  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  

eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  oonn  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinn  tthheeiirr  

ooppeerraattiioonn  iinn  tthheeiirr  ddaaiillyy  wwoorrkk  aanndd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  22  

EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  FFRRAAMMEEWWOORRKK  IIMMPPAACCTT  OONN  TTHHEE  CCRRIIMMEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  UUNNIITT  OOFF  

TTHHEE  JJOOHHAANNNNEESSBBUURRGG  CCEENNTTRRAALL  PPOOLLIICCEE  SSTTAATTIIOONN  

 
 
 



 

 -- 2233 --

  

22..11  IInnttrroodduuccttiioonn  

TThhee  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  ccoommbbaattiinngg  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  aammoonngg  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCPPUU  sshhoouulldd  ssttaarrtt  bbyy  aannaallyyssiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  wwoorrkk..    MMuucchh  ooff  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  wwrriitttteenn  tteennddss  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  

tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwoorrkk,,  aanndd  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  

uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  ooccccuurrss..    TThhiiss  cchhaapptteerr  aannaallyysseess  tthhee  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  

iimmppaacctt  oonn  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss,,  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnfflluueennccee  tthheeiirr  ccoonndduucctt..      

  

TThhee  mmoosstt  iinnssiigghhttffuull  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  hhooww  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ccoouulldd  lleeaadd  ttoo  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  

tthhee  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  tthhee  CCPPUU  iiss  tthhee  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

iilllleeggiittiimmaattee  mmaarrkkeettss  ssuucchh  aass  ddrruugg  mmaarrkkeettss..    TThhiiss  ddeevveellooppmmeenntt  ppoossiittiioonnss  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aatt  

tthhee  iinnvviittaattiioonnaall  eeddggee  ooff  ccoorrrruuppttiioonn..    TThhee  mmaaiinn  cchhaalllleennggee  ffaacciinngg  tthhee  CCPPUU  iiss  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaavvee  hhiigghh  lleevveellss  ooff  ddiissccrreettiioonnaarryy  aauutthhoorriittyy  wwhhiicchh  tthheeyy  oofftteenn  eexxeerrcciissee  iinn  

eennvviirroonnmmeennttss  iinn  wwhhiicchh  cclloossee  ssuuppeerrvviissiioonn  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee..    BBeeccaauussee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  

iinnvvoollvveedd  iinn  aa  wwiiddee  vvaarriieettyy  ooff  aaccttiivviittiieess,,  bbootthh  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  

iimmppaacctt  oonn  tthheemm  iinn  uunniiqquuee  wwaayyss..    TThhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  wwoorrkk  iinncclluuddeess  ccoonnttrrooll  ooff  ppoolliittiiccaallllyy  

mmoottiivvaatteedd  rriioottss,,  ttrraaffffiicc  ccoonnttrrooll,,  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ccaasseess  ooff  aassssaauulltt,,  iinnvveessttiiggaattiinngg  mmuurrddeerrss,,  

iinntteerrvveenniinngg  iinn  ddoommeessttiicc  aanndd  nneeiigghhbboouurrhhoooodd  qquuaarrrreellss,,  aapppprreehheennddiinngg  tthhiieevveess,,  ssaavviinngg  

ppeeooppllee’’ss  lliivveess,,  mmaakkiinngg  ddrruugg--rreellaatteedd  aarrrreessttss,,  sshhoooottiinngg  aarrmmeedd  rroobbbbeerrss  aanndd  ddeeaalliinngg  wwiitthh  

ccaasseess  ooff  ffrraauudd..    TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  aannaallyyssee  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  iinn  wwhhiicchh  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ooppeerraattee,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeevveelloopp  ccoommpprreehheennssiivvee  

ssttrraatteeggiieess  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  uunniitt..        

  

DDeessppiittee  tthhee  aabboovvee--mmeennttiioonneedd,,  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaavvee  vvaarriieedd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  wwhhiicchh  

iinncclluuddee  tthhee  uussee  ooff  ccooeerrcciivvee  ffoorrccee..    TThheeyy  aallssoo  hhaavvee  aa  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  rroollee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  

ccrriimmeess  tthhaatt  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ccoommmmiitttteedd..    TThhiiss  rroollee  iinnvvoollvveess  nnoott  oonnllyy  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  

ccrriimmeess  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  ttrruutthh,,  bbuutt  aallssoo  tthhee  dduuttyy  ttoo  aarrrreesstt  ooffffeennddeerrss  aanndd  bbrriinngg  tthheemm  bbeeffoorree  

tthhee  ccoouurrttss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  bbee  ttrriieedd  aanndd,,  iiff  ffoouunndd  gguuiillttyy,,  bbee  ppuunniisshheedd..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ssaammee  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aallssoo  hhaavvee  iimmppoorrttaanntt  pprreevveennttiivvee  aanndd  ssoocciiaall  wwoorrkk  rroolleess..    AAlltthhoouugghh  ddiiffffeerreenntt  

ppoolliiccee  ssttaattiioonnss  mmiigghhtt  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurraall,,  ppoolliittiiccaall,,  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc,,  tteecchhnnoollooggiiccaall  aanndd  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  eennvviirroonnmmeennttss,,  tthheeyy  oofftteenn  ccoonnffrroonntt  ssiimmiillaarr  eetthhiiccaall  cchhaalllleennggeess  aanndd  tthheeiirr  

rreessppoonnssee  iinn  tthheeiirr  eetthhiiccss  mmaannaaggeemmeenntt  sshhoowwss  ccoommmmoonn  cchhaarraacctteerriissttiiccss..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  

ddiissccuussssiioonn  aannaallyysseess  bbootthh  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  hhaavvee  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    
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TThhee  eexxtteerrnnaall  ccoonnddiittiioonnss  iinncclluuddee  ppoolliiccyy  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk,,  eeccoonnoommiicc,,  tteecchhnnoollooggiiccaall  

aanndd  ssoocciioo--ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeennttss..    TThhee  iinntteerrnnaall  ccoonnddiittiioonnss  iinncclluuddee  ppoolliiccee  kknnoowwlleeddggee,,  sskkiillllss,,  

aattttiittuuddee,,  mmoottiivvaattiioonn,,  iinntteerrnnaall  ddiisscciipplliinnaarryy  ssyysstteemmss  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..      

  

22..22  IImmppaacctt  ooff  tthhee  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  oonn  tthhee  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  

UUnniitt  ooff  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  PPoolliiccee  SSttaattiioonn  

FFrroomm  aann  ooppeenn  ssyysstteemmss  ppeerrssppeeccttiivvee,,  aa  hhuummaann  rreessoouurrccee  iiss  sseeeenn  aass  bbeeiinngg  iinnfflluueenncceedd  nnoott  

oonnllyy  bbyy  tthhee  iinntteerrnnaall  oorrggaanniissaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeenntt,,  bbuutt  aallssoo  bbyy  vvaarriiaabblleess  oorr  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  

eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeenntt..    TThheerree  iiss  aa  ssttrroonngg  iinntteerrccoonnnneecctteeddnneessss  bbeettwweeeenn  iinntteerrnnaall  aanndd  

eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttss  iinn  tthhee  CCPPUU  aanndd  tthheessee  sshhoouulldd  bbee  aalliiggnneedd  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  aass  wweellll  aass  

wwiitthh  tthhee  oovveerraallll  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  SSAAPPSS..    IItt  sshhoouulldd  bbee  bboorrnnee  iinn  mmiinndd  tthhaatt  hhuummaann  rreessoouurrccee  

ssttrraatteeggiieess  ddoo  nnoott  eexxiisstt  iinn  iissoollaattiioonn,,  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  ffoorrmmuullaatteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ddeeaall  

wwiitthh  tthhee  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  tthhrreeaattss,,  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  ccoonnssttrraaiinnttss..    TThhee  eexxtteerrnnaall  

eennvviirroonnmmeennttaall  iinnfflluueenncceess  nneeeedd  nnoott,,  hhoowweevveerr,,  bbee  aacccceepptteedd  ppaassssiivveellyy..    MMoosstt  pprrooaaccttiivvee  

ccoommmmaannddeerrss  aatttteemmpptt  ttoo  iinnfflluueennccee  oorr  sshhaappee  tthheeiirr  eennvviirroonnmmeennttss,,  eevveenn  tthhoouugghh  ssuucchh  

aapppprrooaacchh  wwiillll  nnoott  nneecceessssaarriillyy  mmaakkee  tthheemm  iimmmmuunnee  ttoo  ffoorrcceess  iinn  tthhee  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeenntt  

((SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  22000033::117744))..  

    

DDeessppiittee  tthhee  ooppeenn  ssyysstteemmss  ppeerrssppeeccttiivvee,,  tthhee  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeenntt  ddooeess  nnoott  oonnllyy  rreeffeerr  ttoo  

ffaaccttoorrss  oorr  ffoorrcceess  eexxtteerrnnaall  ttoo  tthhee  CCPPUU,,  bbuutt  aallssoo  ttoo  tthhoossee  iinntteerrnnaall  ttoo  tthhee  uunniitt  bbuutt  eexxtteerrnnaall  ttoo  

tthhee  SSAAPPSS..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  wwhheenn  eennvviirroonnmmeennttaall  ssccaannnniinngg  iiss  ddoonnee  ffrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  

hhuummaann  rreessoouurrccee  ssttrraatteeggyy  ffoorrmmuullaattiioonn,,  iitt  iiss  nnoott  oonnllyy  tthhee  rreelleevvaanntt  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  ppoolliittiiccaall,,  

eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  ((PPEESSTT))  eennvviirroonnmmeennttss  tthhaatt  aarree  eexxpplloorreedd,,  bbuutt  aallssoo  tthhoossee  

ffaaccttoorrss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  iinntteerrnnaall  vvaarriiaabblleess  ooff  tthhee  SSAAPPSS..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  eexxtteerrnnaall  

eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  pprroovviiddee  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  tthhrreeaattss  ttoo  tthhee  CCPPUU,,  aanndd  iiff  ttaakkeenn  iinnttoo  

ccooggnniissaannccee,,  tthhoossee  ooppppoorrttuunniittiieess  ccaann  bbee  ccaappiittaalliisseedd  wwiitthhiinn  tthhee  uunniitt  aanndd  tthhee  tthhrreeaattss  ccaann  bbee  

aavvooiiddeedd  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee..    TThhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ddooeess  nnoott  ooppeerraattee  iinn  aa  vvaaccuuuumm  wwhheerree  

tthheeyy  ccaann  jjuusstt  ddeecciiddee  wwhhaatt  ttoo  ddoo  oorr  nnoott  ttoo  ddoo  wwiitthhoouutt  ttaakkiinngg  eexxtteerrnnaall  ffaaccttoorrss  iinnttoo  aaccccoouunntt..    

TThhee  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  sshhaappee  aanndd  iinnfflluueennccee  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  mmaakkiinngg  eetthhiiccaall  ddeecciissiioonnss..      

    

IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  ccaann  bbee  aarrgguueedd  tthhaatt  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  hhaass  

oobbsseerrvveedd  ccoonnssiiddeerraabbllee  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  cchhaannggeess  tthhaatt  iimmppaacctteedd  oonn  tthheeiirr  ppoolliicciinngg  

ssttrraatteeggiieess  aanndd  oonn  hhooww  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ooppeerraattee..    TThhoossee  cchhaannggeess  iinncclluuddee  tthhee  
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iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss;;  cchhaalllleennggiinngg  ssoocciiaall  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  

HHIIVV//AAIIDDSS,,  hhiigghh  uunneemmppllooyymmeenntt,,  ppoovveerrttyy,,  ccrriimmee  aanndd  sskkiillllss;;  tteecchhnnoollooggiiccaall  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  tthhee  

rriissiinngg  iimmppoorrttaannccee  ooff  ee--ggoovveerrnnmmeenntt,,  ccoommppuutteerr  lliitteerraaccyy,,  tthhee  IInntteerrnneett  aanndd  ccaallll  cceennttrreess  aass  wweellll  

aass  gglloobbaalliissaattiioonn..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  aannaallyysseess  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  tthhee  

lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  oonn  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthheeiirr  eexxeeccuuttiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    

  

22..22..11  PPoolliiccyy  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  GGiillddeennhhuuyyss  ((11998888::6600)),,  ddeeffiicciieenntt  aanndd  aammbbiigguuoouuss  ppoolliiccyy  ssttaatteemmeennttss  wwiitthh  

rreeggaarrdd  ttoo  eetthhiiccaall  iissssuueess  iinn  tthhee  ppoolliittiiccaall  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssyysstteemmss  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

ggeenneerraattee  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt..    GGiillddeennhhuuyyss  ((11998888::6600))  ffuurrtthheerr  aarrgguueess  tthhaatt  iiff  tthhee  aauutthhoorriittiieess  ddoo  

nnoott  hhaavvee  aa  cclleeaarr  aanndd  uunnaammbbiigguuoouuss  ppoolliiccyy  ssttaatteemmeenntt  aabboouutt  wwhhiicchh  aaccttiioonnss  aarree  aacccceeppttaabbllee  

aanndd  wwhhiicchh  oonneess  aarree  nnoott,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  sseenntteenncceess  oorr  ppeennaallttiieess  ffoorr  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  sseett  

ssttaannddaarrddss,,  iitt  ccaann  bbee  eexxppeecctteedd  tthhaatt  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  wwiillll  iinnccrreeaassee..    TThhee  

WWhhiittee  PPaappeerr  ffoorr  tthhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy,,  11999977  ((aallssoo  kknnoowwnn  aass  BBaatthhoo  

PPeellee))  iiddeennttiiffiieess  kkeeyy  pprriinncciipplleess  wwhhiicchh  iinnffoorrmm  aallll  sseerrvviicceess  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss..    

TThheessee  iinncclluuddee,,  aammoonngg  ootthheerrss,,  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ppuubblliicc,,  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  cclleeaarr  sseerrvviiccee  

ssttaannddaarrddss,,  eennssuurriinngg  ppuubblliicc  aacccceessss  ttoo  sseerrvviicceess,,  aanndd  pprroovviiddiinngg  aaccccuurraattee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..  

  

IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  iinncclluuddee  tthhee  

CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966,,  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955)),,  

tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977)),,  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAcctt,,  11999944  ((AAcctt  3355  ooff  11999944)),,  aass  wweellll  

aass  rreelleevvaanntt  nnaattiioonnaall  aanndd  pprroovviinncciiaall  oorrddeerrss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  OOxxffoorrdd  

AAddvvaanncceedd  LLeeaarrnneerrss  DDiiccttiioonnaarryy  ((22000011::224455)),,  aa  ccoonnssttiittuuttiioonn  iiss  aa  ssyysstteemm  ooff  llaawwss  oorr  aa  bbooddyy  ooff  

ffuunnddaammeennttaall  pprriinncciipplleess  oorr  eessttaabblliisshheedd  pprreecceeddeennttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  wwhhiicchh  aa  ssttaattee  oorr  aann  

oorrggaanniissaattiioonn  iiss  ggoovveerrnneedd..    IItt  rreepprreesseennttss  aann  ooppeerraattiioonnaall  pprreessccrriipptt  tthhaatt  ddiirreeccttss  tthhee  ooppeerraattiioonn  

aanndd  ccoonndduucctt  ooff  aallll  rreelleevvaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  eennttiittyy..    TThhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  

SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  iiss  tthhee  ssuupprreemmee  llaaww  ooff  tthhee  llaanndd  aanndd  nnoo  ootthheerr  llaaww  sshhoouulldd  bbee  iinnccoonnssiisstteenntt  

wwiitthh  iittss  pprroovviissiioonnss..    TThhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  rreegguullaatteess  ppoolliicciinngg  iinn  SSoouutthh  

AAffrriiccaa  aanndd  aallll  nnaattiioonnaall  aanndd  pprroovviinncciiaall  rreegguullaattiioonnss,,  oorrddeerrss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  

ccoonnggrruueenntt  wwiitthh  iittss  pprroovviissiioonnss..      

  

AAnn  oorrddeerr  oorr  aa  rreegguullaattiioonn  iiss  aann  ooffffiicciiaall  rruullee  oorr  ddiirreeccttiivvee  mmaaddee  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  aa  

ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  aann  aauutthhoorriittyy  ((OOxxffoorrdd  AAddvvaanncceedd  LLeeaarrnneerrss  DDiiccttiioonnaarryy  22000011::998866))..    IInn  tthhee  
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ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  aann  oorrddeerr  oorr  aa  rreegguullaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhoossee  rruulleess  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss  

tthhaatt  aarree  mmaaddee  wwiitthhiinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddiirreecctt  oorr  ccllaarriiffyy  ssppeecciiffiicc  ppoolliicciinngg  

ooppeerraattiioonnss  ffooccuusseedd  oonn  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aaiimmeedd  oobbjjeeccttiivveess  ttoowwaarrddss  tthhee  rreeaalliissaattiioonn  ooff  tthhee  

eetthhiiccaall  oobbjjeeccttiivveess..    SSeeccttiioonn  220055  ((11))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  

11999966  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  SSAAPPSS..    IImmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  iittss  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  tthhee  

pprriioorriittyy  ooff  tthhee  SSAAPPSS  wwaass  ttoo  ccrreeaattee  iittss  lleeggiittiimmaaccyy  aammoonngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc,,  bbeeccaauussee  

uunnttiill  11999944,,  tthheeyy  sseerrvveedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  eennffoorrccee  aappaarrtthheeiidd..    TThhee  mmaajjoorr  ppoolliiccyy  aanndd  

lleeggiissllaattiivvee  rreeffoorrmm  iinn  aa  ddeemmooccrraattiicc  SSoouutthh  AAffrriiccaa  wwaass  tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  

tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  wwhhiicchh  iiss  ssuupprreemmee  aanndd  bbiinnddiinngg  iinn  aann  aabbssoolluuttee  wwaayy  oonn  

tthhee  SSAAPPSS..    SSeeccttiioonn  220077  ((22))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  

pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonneerr  mmuusstt  eexxeerrcciissee  ccoonnttrrooll  aanndd  mmaannaaggee  tthhee  SSAAPPSS  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  nnaattiioonnaall  ppoolliicciinngg  ppoolliiccyy  aanndd  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  ccaabbiinneett  mmeemmbbeerr  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppoolliicciinngg..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  

11999966  ppllaayyss  aa  ccrriittiiccaall  rroollee  iinn  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  

ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  SSAAPPSS  bbyy  pprreevveennttiinngg  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ffrroomm  aaccttiinngg  aass  aa  llaaww  uunnttoo  

tthheemmsseellvveess..      

  

TThhee  ssuupprreemmaaccyy  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprreevveennttss  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  aannyy  iinnddiivviidduuaall  ffrroomm  uussiinngg  tthhee  ssttaattee  oorrggaannss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  SSAAPPSS,,  ttoo  aacchhiieevvee  

ppeerrssoonnaall  oobbjjeeccttiivveess..    IImmpplliicciitt  ttoo  tthhiiss  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  iiss  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  oonnllyy  oobbeeyy  llaawwffuull  ccoommmmaannddss  wwhhiillee  uussiinngg  mmiinniimmaall  ffoorrccee  aatt  aallll  ttiimmeess..    

GGiillddeennhhuuyyss  ((11998888::6600))  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  iinncclluuddee  rruulleess,,  

rreegguullaattiioonnss  aanndd  aaccttss  ooff  ppaarrlliiaammeenntt  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  ssttaattee’’ss  ssuubbjjeeccttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ooppeerraattee  wwiitthhiinn  aacccceeppttaabbllee  vvaalluueess  aanndd  nnoorrmmss..    SSAAPPSS  RReegguullaattiioonn  1188  ((11999977))  cclleeaarrllyy  ssttaatteess  

tthhaatt  nnaattiioonnaall  oorrddeerrss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss  aarree  nnaattiioonnaall  ddiirreeccttiivveess  iissssuueedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aann  

iinnffoorrmmaattiioonn  nnoottee  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccee  CCoommmmiissssiioonneerr  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddiirreecctt  oorr  ccllaarriiffyy  iissssuueess  iinn  

tthhee  SSAAPPSS..    NNaattiioonnaall  oorrddeerrss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  iinntteerrpprreetteedd  aass  nnaattiioonnaall  ddiirreeccttiivveess  

tthhaatt  eemmbbrraaccee  aallll  ooffffiicceerrss  nnaattiioonnaallllyy,,  aalltthhoouugghh  ssoommee  oorrddeerrss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss  mmaayy  bbee  

ddiirreecctteedd  ttoo  ssppeecciiaalliisseedd  uunniittss  ssuucchh  aass  tthhee  SSppeecciiaall  TTaasskk  FFoorrccee  oorr  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  UUnniitt..    

FFuurrtthheerrmmoorree,,  SSAAPPSS  RReegguullaattiioonnss  1188  ((11999977))  pprroovviiddeess  tthhaatt,,  ““pprroovviinncciiaall  oorrddeerrss  aanndd  

iinnssttrruuccttiioonnss  aarree  ttaannttaammoouunntt  ttoo  nnaattiioonnaall  oorrddeerrss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss,,  bbuutt  oonnllyy  aappppllyy  ttoo  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  pprroovviinncceess  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  iinnccoonnggrruueenntt  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  

tthhee  nnaattiioonnaall  oorrddeerrss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss””..    
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IInn  oorrddeerr  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  rreegguullaattee  tthhee  SSAAPPSS  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  eennhhaannccee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  

eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  wwiitthhiinn  rraannkkss,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eennaacctteedd  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  

11999955))..    SSeeccttiioonn  2244((11))  ooff  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  eemmppoowweerrss  tthhee  MMeemmbbeerr  ooff  

tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  ((MMEECC))  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  ttoo  ddeevveelloopp  aappppooiinnttmmeenntt  pprroocceedduurreess,,  

tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  SSAAPPSS  aass  wweellll  aass  tthhee  pprriinncciipplleess  bbeehhiinndd  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  

sseerrvviiccee..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  SSeeccttiioonn  2244  ((11))  ooff  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  eemmppoowweerrss  

tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  ttoo  ddrraafftt  rreegguullaattiioonnss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  ppoolliiccee  

ppoowweerrss  aass  wweellll  aass  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthheeiirr  dduuttiieess  aanndd  ffuunnccttiioonnss..    SSeeccttiioonn  220055  ((11))  ooff  tthhee  

CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  iiss  ssttrruuccttuurreedd  ttoo  

ffuunnccttiioonn  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall,,  pprroovviinncciiaall  aanndd,,  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  llooccaall  sspphheerree  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt..    

TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  aalliiggnn  tthhee  SSAAPPSS  ttoo  ggrreeaatteerr  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  llaaww,,  tthhee  BBiillll  ooff  RRiigghhttss  aass  pprroovviiddeedd  ffoorr  bbyy  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  

tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aatt  llaarrggee..    IItt  iiss  aaiimmeedd  ttoo  mmaakkee  tthhee  

SSAAPPSS  lleeggiittiimmaattee  iinn  tthhee  eeyyeess  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  ccrreeaattee  aa  ssoolliidd  bbaassiiss  ffoorr  ffiigghhttiinngg  

ccrriimmee..    SSeeccttiioonn  220066  ((33))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  

tthhaatt,,  ““eeaacchh  aanndd  eevveerryy  pprroovviinnccee  sshhoouulldd  mmoonniittoorr  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  ccoonndduucctt  aanndd  oovveerrsseeee  

tthheeiirr  eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  eeffffiicciieennccyy””..      

  

FFrroomm  tthhee  aabboovvee,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  ppllaayyss  aa  

cceennttrraall  rroollee  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  

iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IItt  iiss  iinnssttiittuutteedd  ttoo  rreessoollvvee  iinnssttaanncceess  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  aammoonnggsstt  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tteerrmmss  ooff  nnoonn--ccoommpplliiaannccee..    SSAAPPSS  RReegguullaattiioonn  1188  ((11999977))  oouuttlliinneess  tthhee  

ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  wwhhiicchh  aarree  aaiimmeedd  ttoo  rreettuurrnn  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  aann  aacccceeppttaabbllee  

ssttaannddaarrdd  ooff  ddiisscciipplliinnee  aanndd,,  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  nnoott  ttoo  ppuunniisshh  tthheemm  bbuutt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  

ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess  aarree  ttaakkeenn  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprrootteecctt  aanndd  eennhhaannccee  tthhee  

iinntteerreessttss  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aanndd  iittss  eemmppllooyyeeeess..    TThhee  ppoolliiccyy  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  

gguuiiddee  tthhee  CCPPUU  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn,,  ssuussttaaiinn  aanndd  eennssuurree  aa  hhiigghh  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrdd  aammoonngg  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    IItt  eennssuurreess  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  aarree  ssuussppeecctteedd  ooff  

uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ffaaiirr  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss,,  aanndd  tthhaatt  ddiisscciipplliinnaarryy  

sstteeppss  aarree  nnoott  ttaakkeenn  aarrbbiittrraarriillyy  oorr  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  LLaabboouurr  

RReellaattiioonnss  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6666  ooff  11999955))..    IItt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  

ccoommppeell  tthhee  eemmppllooyyeerr  ttoo  bbrriinngg  ttoo  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  tthhaatt  hhee//sshhee  hhaass  aa  rriigghhtt  ttoo  

bbee  aassssiisstteedd  bbyy  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  dduurriinngg  aannyy  ssttaaggee  ooff  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss..      
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SSAAPPSS  RReegguullaattiioonn  1188  ((11999977))  ssttaatteess  tthhaatt  iinn  mmaakkiinngg  aannyy  ffiinnddiinnggss  oorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  dduurriinngg  aa  

ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinngg,,  aann  aaddjjuuddiiccaattoorr  oorr  aa  pprreessiiddiinngg  ooffffiicceerr  aass  wweellll  aass  tthhee  aappppeeaall  

aauutthhoorriittyy  sshhaallll  bbee  gguuiiddeedd  bbyy  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  eeqquuiittyy,,  ffaaiirrnneessss  aanndd  rruulleess  ooff  nnaattuurraall  jjuussttiiccee..    

TThhoossee  rruulleess  iinncclluuddee  nneemmoo  ddeebbeett  eessssee  dduuddeexx  eenn  ccaauussaa  pprroopprriiaa  ssuuaa,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  tthhaatt  nnoo  

ppeerrssoonn  ccaann  bbee  aa  jjuuddggee  oonn  hhiiss//hheerr  oowwnn  ccaassee,,  aanndd  aauuddii  aalltteerraamm  ppaarrtteemm  rruullee,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  

tthhaatt  bbootthh  ppaarrttiieess  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  aa  ffaaiirr  hheeaarriinngg..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  wwoorrtthh  nnoottiinngg  tthhaatt  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  sshhaallll  nnoott  bbee  iinnddeemmnniiffiieedd  ffrroomm  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheessee  

rreegguullaattiioonnss,,  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  mmaayy  ccoonncceerrnn  aaccttss  oorr  

oommiissssiioonnss  tthhaatt  ffoorrmmeedd  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  aa  cchhaarrggee  iinn  rreessppeecctt  ooff  wwhhiicchh  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  

wweerree  aaccqquuiitttteedd  oorr  ccoonnvviicctteedd  bbyy  aa  ccoouurrtt  ooff  llaaww..      

  

FFrroomm  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  tthhuuss  ffaarr,,  iitt  iiss  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  eessttaabblliisshh  rruulleess  

ffoorr  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  wwhhiicchh  wwiillll  ssaattiissffyy  vvaalluuee  ppeerrcceeppttiioonnss,,  ccoonncceeppttiioonnss  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  

aallll  ggrroouuppss  iinn  ssoocciieettyy..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  eessttaabblliisshheedd  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  uunniiffoorrmmiittyy  iinn  

hhuummaann  rreessoouurrccee  mmaatttteerrss,,  ssttaannddaarrddss,,  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  sseett..    FFrroomm  tthhee  

ffoorreeggooiinngg,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aallll  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  rraannkk  oorr  ssttaattuuss  

sshhoouulldd  rreemmaaiinn  bboouunndd  bbyy  tthhee  ssaammee  ppoolliicciieess  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk..    IItt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  

tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  tthheeyy  uunnddeerrttaakkee  aaccttiivviittiieess  oonnllyy  oonnccee  

aauutthhoorriisseedd  bbyy  aa  lleeggiissllaattiivvee  aauutthhoorriittyy  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  eexxcceeeedd  tthheeiirr  aauutthhoorriittyy  oorr  cceeddee  tthheeiirr  

aauutthhoorriittyy  ttoo  ootthheerrss,,  aanndd  rruulleess  rreeggaarrddiinngg  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aauutthhoorriittyy  sshhoouulldd  bbee  rriiggoorroouussllyy  

ffoolllloowweedd..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  aa  ssoouunndd  ppoolliiccyy  sshhoouulldd  sseeeekk  aa  cclleeaarr  

ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  vvaalluueess  iinnvvoollvveedd  iinn  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  iinncclluuddee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ppuubblliicc  aass  sshhaarriinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthheeiirr  iimmpplleemmeennttaattiioonn..    IItt  sshhoouulldd  bbee  eemmpphhaassiisseedd  tthhaatt  tthhee  

aabbuunnddaannccee  aanndd  vvaarriieettyy  ooff  lleeggaall  nnoorrmmss  ccoonncceerrnniinngg  eetthhiiccss  aarree  aa  hhiinnddrraannccee  ttoo  tthheeiirr  pprraaccttiiccaall  

iimmpplleemmeennttaattiioonn..    TThhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss  oonn  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwiitthh  

rreeggaarrdd  ttoo  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  nnooww  bbee  ddiissccuusssseedd..      

  

22..22..22  EEccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt  

TThhee  WWoorrlldd  BBaannkk  ((11998833::2211))  aasssseerrttss  tthhaatt  ““eeccoonnoommiicc  iinneeqquuaalliittiieess  aanndd  ppoovveerrttyy  aarree  

ccoonnttrriibbuuttiinngg  ffaaccttoorrss  ttoo  tthhee  ccaauussee  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt””..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  GGiillddeennhhuuyyss  

((11998888::5566)),,  aa  hhiigghh  iinnffllaattiioonn  rraattee  mmaakkeess  ppuubblliicc  sseerrvviicceess  eexxppeennssiivvee  aanndd  iitt  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  

eerrooddeess  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaallss  iinnccrreeaassiinngg  tthheeiirr  vvuullnneerraabbiilliittyy  ttoo  uunneetthhiiccaall  

ccoonndduucctt..    WWiilllliiaammss  ((11998822::3333))  aarrgguueess  tthhaatt  ““tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  mmoonneettaarryy  eeccoonnoommiicc  

ssyysstteemm  iinn  ccoonnttrraasstt  wwiitthh  ssuubbssiisstteennccee  eeccoonnoommyy  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  tthhee  ccaauusseess  ooff  uunneetthhiiccaall  
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ccoonndduucctt””..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  hhaarrsshh  eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  mmaakkee  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  vvuullnneerraabbllee  ttoo  tthhee  tteemmppttaattiioonnss  ooff  ttaakkiinngg  bbrriibbeess..    

  

AAnn  eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  aaffffeecctteedd  bbyy  hhooww  aallll  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttss  ooff  tthhee  mmaaccrroo--eeccoonnoommiicc  

eennvviirroonnmmeenntt  wwoorrkk  ttooggeetthheerr..  GGiillddeennhhuuyyss  ((11998888::5577))  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  eeccoonnoommiicc  

eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  tthhaatt  aaffffeecctt  ppeeooppllee’’ss  eeccoonnoommiicc  ssttaannddaarrddss  iinncclluuddee,,  aammoonngg  ootthheerrss,,  tthhee  

iinntteerreesstt  rraattee;;  eexxcchhaannggee  rraatteess;;  iinnffllaattiioonn;;  wwhheetthheerr  tthheerree  iiss  aa  bbuuddggeett  ddeeffiicciitt  oorr  ssuurrpplluuss;;  aanndd  

ssaavviinnggss  rraatteess..    TThheessee  eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss  oofftteenn  cchhaannggee  ffaaiirrllyy  rraappiiddllyy  aanndd  hhaavvee  aann  iimmppaacctt  

oonn  hhooww  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  vviieeww  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  ttaakkiinngg  bbrriibbeess..    VVeerryy  oofftteenn  tthhee  ddoommeessttiicc  

eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  aallssoo  iimmppaacctteedd  oonn  bbyy  ootthheerr  wwoorrlldd  eeccoonnoommiieess..    PPrreevviioouussllyy,,  

eexxcclluussiivvee  ffooccuuss  oonn  wwhhaatt  wwaass  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  tthhee  llooccaall  eeccoonnoommyy  wwaass  ssuuffffiicciieenntt;;  hhoowweevveerr,,  

ttooddaayy  tthhiiss  iiss  nnoo  lloonnggeerr  tthhee  ccaassee  aass  wwhhaatt  iiss  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  oonnee  eeccoonnoommyy  oofftteenn  hhaass  aa  

bbeeaarriinngg  oonn  ootthheerr  eeccoonnoommiieess..  

    

SSoouutthh  AAffrriiccaa  iiss  aa  mmiiddddllee--iinnccoommee  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrryy  wwiitthh  aa  lliibbeerraall  ssuuppppllyy  ooff  nnaattuurraall  

rreessoouurrcceess,,  wweellll--ddeevveellooppeedd  ffiinnaanncciiaall,,  lleeggaall,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  eenneerrggyy  aanndd  ttrraannssppoorrtt  sseeccttoorrss,,  aa  

mmooddeerrnn  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  aa  ssttoocckk  eexxcchhaannggee  tthhaatt  rraannkk  aammoonngg  tthhee  llaarrggeesstt  iinn  tthhee  wwoorrlldd  

((SSAADDCC  RReevviieeww  22000022::22))..    TThhee  WWhhiittee  PPaappeerr  oonn  tthhee  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  

PPrrooggrraammmmeess  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  RRDDPP))  ((11999977::22))  aarrgguueess  tthhaatt  bbuuiillddiinngg  tthhee  

eeccoonnoommyy  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  mmaajjoorr  ffiivvee  pprrooggrraammmmeess  ssuuggggeesstteedd  iinn  tthhee  RRDDPP..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  bbuuiillddiinngg  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  eeccoonnoommyy  iiss  rreeggaarrddeedd  aass  aa  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneenntt  tthhaatt  

hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ppoossiittiivveellyy  iinnfflluueennccee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  eennhhaannccee  aann  eetthhiiccaall  

ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    DDeessppiittee  bbuuiillddiinngg  tthhee  eeccoonnoommyy,,  tthhee  RRDDPP  iiss  ttoo  mmeeeett  

tthhee  bbaassiicc  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss,,  ddeevveellooppiinngg  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  hhuummaann  rreessoouurrccee  aanndd  ddeemmooccrraattiissiinngg  

tthhee  ssttaattee  aanndd  tthhee  ssoocciieettyy..  

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSwwaannkk  aanndd  CCoonnsseerr  ((11998833::331100)),,  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ooppeerraattee  iinn  aa  vveerryy  ssttrreennuuoouuss  

aanndd  ssoopphhiissttiiccaatteedd  eennvviirroonnmmeenntt,,  wwhhiicchh  iiss  iinnccoonnssiisstteenntt  aanndd  uunnpprreeddiiccttaabbllee..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  ffaacceedd  wwiitthh  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  ssaattiissffyyiinngg  tthhee  nneeeeddss  ooff  aa  ddeemmaannddiinngg  ppuubblliicc,,  

wwhhiillee  eenndduurriinngg  aann  iinnccrreeaasseedd  wwoorrkkllooaadd  aanndd  jjoobb  ddaannggeerrss,,  aanndd  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee,,  mmaannyy,,  iiff  

nnoott  mmoosstt,,  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ffeeeell  tthhaatt  tthheeiirr  eeccoonnoommiicc  rreewwaarrddss  ddoo  nnoott  iinnccrreeaassee  

ccoommmmeennssuurraatteellyy..    TThhee  eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  hhaavvee  aa  mmaajjoorr  bbeeaarriinngg  oonn  tthhee  

lleevveellss  ooff  ccrriimmee  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  ppoolliiccee  bbeehhaavviioouurr..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  uunneemmppllooyymmeenntt  hhaass  aa  

nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  oonn  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  eeccoonnoommiicc  wweellll--bbeeiinngg,,  wwhhiicchh,,  iinn  ttuurrnn,,  hhaass  aa  ddeettrriimmeennttaall  

eeffffeecctt  oonn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  lliiffee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..    IInn  pprraaccttiiccee,,  uunneemmppllooyymmeenntt  lleeaaddss  ttoo  
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ppoovveerrttyy,,  llooww  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee,,  ssoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  iillllss,,  aallll  ooff  wwhhiicchh  ccrreeaattee  ggrroouunnddss  

ffoorr  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  eennggaaggee  iinn  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess..    TThheessee  ddeevveellooppmmeennttss  hhaavvee  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  iinnhhiibbiitt  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  

ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aanndd  ccrreeaattee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt..    

  

FFrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  eeccoonnoommiicc  ffaaccttoorrss  hhaavvee  aa  mmaajjoorr  iimmppaacctt  oonn  

tthhee  ccoonndduucctt  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  bbeeccaauussee  ppeeooppllee  ccaann  bbee  ddrriivveenn  ttoo  ttaakkee  bbrriibbeess  dduuee  ttoo  tthheeiirr  

ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn..    HHoowweevveerr,,  ggoooodd  ssaallaarryy  ssttrruuccttuurreess  aalloonnee  ddoo  nnoott  gguuaarraanntteeee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk..    IItt  rreemmaaiinnss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  aannyy  eevvaalluuaattiioonn  oonn  tthhee  

lleevveell  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  sshhoouulldd  ttaakkee  iinnttoo  ccooggnniissaannccee  tthheeiirr  

eeccoonnoommiicc  sscceennaarriiooss..    TThhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  tteecchhnnoollooggiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt  wwiillll  nnooww  bbee  ddiissccuusssseedd..        

    

22..22..33  TTeecchhnnoollooggiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  BBeerrggeenn  ((22000066)),,  tteecchhnnoollooggiiccaall  iinnnnoovvaattiioonnss  pprreesseenntt  eetthhiiccaall  iimmpplliiccaattiioonnss  rraannggiinngg  

ffrroomm  cchhaalllleennggeess  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  eetthhiiccaall  nnoorrmmss  ttoo  ccrreeaattiinngg  aann  aaggggrreeggaattiioonn  ooff  eeffffeeccttss,,  cchhaannggiinngg  

tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  jjuussttiiccee  aanndd  pprroovviiddiinngg  ggrreeaatt  ppoowweerr..    IInn  pprraaccttiiccee,,  ppeeooppllee  aarree  ccrreeaattoorrss  ooff  

tthheeiirr  oowwnn  eennvviirroonnmmeenntt,,  wwhhiicchh  ggiivveess  tthheemm  pphhyyssiiccaall  ssuusstteennaannccee  aanndd  aaffffoorrddss  tthheemm  tthhee  

ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  iinntteelllleeccttuuaall,,  mmoorraall,,  ssoocciiaall  aanndd  ssppiirriittuuaall  ggrroowwtthh..    BBeerrggeenn  ((22000066))  ssttaatteess  tthhaatt,,  

dduuee  ttoo  tthhee  rraappiidd  aacccceelleerraattiioonn  ooff  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy,,  ppeeooppllee  hhaavvee  aaccqquuiirreedd  tthhee  ppoowweerr  

ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  ccoouunnttlleessss  wwaayyss  aanndd  oonn  aann  uunnpprreecceeddeenntteedd  ssccaallee..    BBootthh  

aassppeeccttss  ooff  ppeeooppllee’’ss  eennvviirroonnmmeenntt,,  tthhee  nnaattuurraall  aanndd  tthhee  mmaann--mmaaddee,,  aarree  eesssseennttiiaall  ttoo  tthhee  wweellll--

bbeeiinngg  aanndd  tthhee  eennjjooyymmeenntt  ooff  bbaassiicc  hhuummaann  rriigghhttss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  rriigghhtt  ttoo  lliiffee  iittsseellff..  

  

TTeecchhnnoollooggyy  hhaass  aalllloowweedd  ppeeooppllee  ttoo  ccoommpplleettee  mmoorree  ttaasskkss  iinn  lleessss  ttiimmee  aanndd  wwiitthh  lleessss  eenneerrggyy..    

IItt  hhaass  hhaadd  pprrooffoouunndd  eeffffeeccttss  oonn  lliifftteessttyyllee  tthhrroouugghhoouutt  hhuummaann  hhiissttoorryy,,  aanndd  aass  tthhee  rraattee  ooff  

pprrooggrreessss  iinnccrreeaasseess,,  ssoocciieettyy  mmuusstt  ddeeaall  wwiitthh  bbootthh  tthhee  ggoooodd  aanndd  bbaadd  iimmpplliiccaattiioonnss  ((WWiikkiippeeddiiaa;;  

22000066))..    TThheessee  cchhaannggeess  pprreesseenntt  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  wwiitthh  mmaannyy  ooppppoorrttuunniittiieess,,  ssuucchh  aass  

iimmpprroovviinngg  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  eeffffiicciieennttllyy..    MMoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  iitt  eennaabblleess  oonnee  ttoo  kkeeeepp  

ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  sseerrvviicceess  pprroocceesssseess  tthhaatt  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  

tthhee  JJCCPPSS..    TThhiiss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ppuutt  tthhee  SSAAPPSS  iinn  aa  bbeetttteerr  ppoossiittiioonn  ttoo  ppuutt  ccoonnttrrooll  iinn  

ppllaaccee  aass  wweellll  aass  eennaabblliinngg  iitt  ttoo  mmeeeett  tthhee  ccoommpplliiaannccee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ppoolliicciinngg  aanndd  

lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk..  
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TThhee  SSAAPPSS  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44))  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  ccoommmmiittss  iittsseellff  ttoo  tthhee  uussee  aanndd  

pprroommoottiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tteecchhnnoollooggyy  iiss  bbeeccoommiinngg  aa  

ffuunnddaammeennttaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  wwhhiicchh  ppeeooppllee  ooppeerraattee  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd,,  bbee  iitt  pprrooffeessssiioonnaall  oorr  

ootthheerrwwiissee..    TThhee  SSAAPPSS  iiss  uunniinntteennttiioonnaallllyy  aaffffeecctteedd  aanndd  sshhaappeedd  bbyy  vvaarriioouuss  tteecchhnnoollooggiiccaall  

ddeevveellooppmmeennttss..    TThhee  SSAAPPSS  SSttrraatteeggiicc  PPllaann  DDooccuummeenntt  ((22000044//77))  aarrgguueess  tthhaatt  ““tteecchhnnoollooggiiccaall  

aaiiddss  wwiillll  ooppttiimmiissee  tthheeiirr  eeffffoorrttss  aanndd  sseerrvvee  aass  aann  iimmppoorrttaanntt  ttooooll  iinn  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccrriimmee..    

TThhee  SSAAPPSS  ccoonnffiirrmmss  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  ssttrruucckk  aa  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  uussee  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  aanndd  

tteecchhnnoollooggyy””..    TThhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy,,  iinn  hhiiss  ffoorreewwoorrdd  iinn  tthhee  SSAAPPSS  SSttrraatteeggiicc  

PPllaann  DDooccuummeenntt  ((22000044//77)),,  aarrgguueess  tthhaatt  ““tthhee  uussee  ooff  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy  ccaann  ggiivvee  tthhee  SSAAPPSS  

tthhee  eeddggee  oovveerr  ccrriimmiinnaallss,,  bbuutt  iitt  hhaass  ttoo  bbee  aapppplliieedd  ccoorrrreeccttllyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennjjooyy  aallll  tthhee  

aaddvvaannttaaggeess””..    IItt  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  tthhee  ccoommmmaannddeerr  ooff  aa  CCPPUU  eennssuurreess  

aapppprroopprriiaattee  ttrraaiinniinngg  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  oonn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  uussee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  

tteecchhnnoollooggyy  iinn  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccrriimmee..  

    

TThhee  SSAAPPSS  SSttrraatteeggiicc  PPllaann  DDooccuummeenntt,,  ((22000044//77::1133))  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  sscciieennccee  

aanndd  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  mmuusstt  bbee  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn,,  

aavvooiiddaannccee  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  rriisskkss  wwhhiillee  pprroovviiddiinngg  ssoolluuttiioonnss  ttoo  eennvviirroonnmmeennttaall  

pprroobblleemmss  ffoorr  tthhee  ccoommmmoonn  ggoooodd  ooff  mmaannkkiinndd..    HHoowweevveerr,,  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  ccyybbeerr  ccrriimmeess  

ssuucchh  aass  ccaarrdd--ffllyyiinngg  aanndd  IInntteerrnneett  ffrraauudd  hhaass  ppllaacceedd  aa  mmaajjoorr  cchhaalllleennggee  oonn  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aanndd  tthhee  SSAAPPSS  aass  aa  wwhhoollee..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  cceelllluullaarr  

pphhoonneess  hhaass  cchhaannggeedd  tthhee  ccoommpplleexxiioonn  ooff  tthhee  ccrriimmiinnaallss’’  mmoodduuss  ooppeerraannddii,,  pprreesseennttiinngg  aa  

cchhaalllleennggee  ttoo  tthhee  ccoouunntteerr--ffuunnccttiioonnss  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    TThhee  SSAAPPSS  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44))  

iinncclluuddeess  aann  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  uussee  ooff  tteecchhnnoollooggiiccaall  aaiiddss  ssuucchh  aass  cclloosseedd--cciirrccuuiitt  tteelleevviissiioonn  

((CCCCTTVV)),,  wwhhiicchh  hhaass  pprroovveedd  ttoo  bbee  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  ttooooll  iinn  tthhee  pprreevveennttiioonn  aanndd  ccoommbbaattiinngg  ooff  

ccrriimmee  iinn  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  BBuussiinneessss  DDiissttrriicctt  ((CCBBDD))..    FFrroomm  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  

tthhuuss  ffaarr,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tteecchhnnoollooggiiccaall  cchhaalllleennggeess  ccoouulldd  pprroovviiddee  vvaarriioouuss  

ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  iimmpprroovviinngg  eeffffiiccaaccyy,,  bbuutt  wwiitthhoouutt  pprrooppeerr  ttrraaiinniinngg,,  tteecchhnnoollooggyy  bbeeccoommeess  aa  

wweeaakknneessss  aanndd  nnoo  lloonnggeerr  aa  ssttrreennggtthh..        

  

IInn  eesssseennccee,,  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  eedduuccaattiinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  aabboouutt  tthhee  uussee  ooff  ccoommppuutteerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  ssuuffffiicciieenntt  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  

kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  wwhhaatt  tteecchhnnoollooggyy  ccaann  ddoo  ttoo  hheellpp  ffiigghhtt  ccrriimmee..    EEvveenn  tthhoouugghh  tteecchhnnoollooggyy  

mmaayy  ppoossee  cchhaalllleennggeess,,  iitt  ddooeess  pprroovviiddee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  iittss  aaddvvaannttaaggeeoouuss  uussee  iinn  ccrriimmee  

pprreevveennttiioonn..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  ccaann  bbee  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tteecchhnnoollooggiiccaall  

ddeevveellooppmmeennttss  hhaavvee  aa  ppoossiittiivvee  iimmppaacctt  oonn  ppoolliiccee  ccoonndduucctt..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  
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CCCCTTVV  ccaammeerraass  iinn  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCBBDD  ddooeess  nnoott  oonnllyy  mmaaiinnttaaiinn  ssuurrvveeiillllaannccee  ttoo  

ccrriimmiinnaallss,,  bbuutt  aallssoo  ttoo  tthhoossee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  ccoommmmiitt  aaccttss  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt..    TThhiiss  

iimmpplliieess  tthhaatt  tteecchhnnoollooggiiccaall  iinnnnoovvaattiioonnss  ccaann  sseerrvvee  aass  aann  eeffffeeccttiivvee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurree  aammoonngg  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  uunniitt..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  ffooccuusseess  oonn  

tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  ssoocciioo--ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  iinn  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  

iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

22..22..44  SSoocciioo--ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  

TThhee  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt  eennttaaiillss  aallll  iinntteerrppeerrssoonnaall  aanndd  iinnttrraappeerrssoonnaall  iinntteerraaccttiioonnss  tthhaatt  ttaakkee  

ppllaaccee  iinn  ggrroouuppss  aanndd  bbeettwweeeenn  ggrroouuppss  iinn  aa  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ((FFiieellddhhoouussee  11998888::3311))..    TThhee  

ssaattiissffaaccttiioonn  aann  iinnddiivviidduuaall  rreecceeiivveess  oouutt  ooff  tthhiiss  iinntteerraaccttiioonn  aaddddss  ttoo  hhiiss//hheerr  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  jjoobb  

ssaattiissffaaccttiioonn..    FFiieellddhhoouussee  ((11998888::3322))  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniissaattiioonnss  aarree  bbyy  

nnaattuurree  aanndd  aaccttiioonnss  aa  mmiirrrroorr  iimmaaggee  ooff  tthhee  ssoocciieettyy  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  ffuunnccttiioonn..    TThhiiss  vviieeww  

ssuuggggeessttss  tthhaatt  ppuubblliicc  mmoorraalliittyy  iiss  mmoossttllyy  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ssoocciieettaall  ccuullttuurraall  vvaalluueess  aanndd  

mmoorraallss..    HHoowweevveerr,,  tthheerree  aarree  bbuurreeaauuccrraacciieess  tthhaatt  hhaavvee  bbeetttteerr  oorr  wwoorrssee  mmoorraall  aattttiittuuddeess  tthhaann  

tthhee  ssoocciieettiieess  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  ffuunnccttiioonn  ((GGiillddeennhhuuyyss  11998888::5577))..    TThheerreeffoorree,,  tthhee  lleevveell  ooff  mmoorraalliittyy  

iinn  ssoocciieettyy  wwiillll  ttoo  aann  eexxtteenntt  iinnfflluueennccee  tthhee  lleevveell  ooff  ppoolliiccee  ccoonndduucctt  aanndd  wwiillll  iimmppaacctt  oonn  ssoocciiaall  

oorrggaanniissaattiioonnss,,  ssoocciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ssoocciiaall  pprraaccttiicceess  aanndd  rroolleess,,  ssoocciiaall  mmoobbiilliittyy  aanndd  

ddeemmooggrraapphhiicc  ppaatttteerrnnss  iinn  aa  ssoocciieettyy..    TThhee  OOxxffoorrdd  AAddvvaanncceedd  LLeeaarrnneerrss  DDiiccttiioonnaarryy  ((22000011::110011))  

ddeeffiinneess  ccuullttuurree  aass  tthhee  ccuussttoommss,,  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  aacchhiieevveemmeennttss  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  nnaattiioonn,,  

ppeeooppllee  oorr  ggrroouupp..    CCuullttuurree  ddooeess  ccoonnssiisstt  ooff  eeiitthheerr  eexxpplliicciitt  oorr  iimmpplliicciitt  ppaatttteerrnnss  ooff  bbeehhaavviioouurr  

tthhaatt  ccoouulldd  bbee  aaccqquuiirreedd  aanndd  ttrraannssmmiitttteedd  bbyy  ssyymmbboollss,,  ccoonnssttiittuuttiinngg  tthhee  ddiissttiinnccttiivvee  

aacchhiieevveemmeenntt  ooff  hhuummaann  ggrroouuppss,,  iinncclluuddiinngg  tthheeiirr  eemmbbooddiimmeenntt  iinn  aarrttiiffaaccttss  ((OOxxffoorrdd  AAddvvaanncceedd  

LLeeaarrnneerrss  DDiiccttiioonnaarryy  22000011::110011))..              

    

TThhee  ssoocciioo--ccuullttuurraall  cchhaalllleennggee  ffaacciinngg  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ttoo  eennssuurree  aa  nnaattiioonnaall  

aanndd  ssoocciiaall  rreeccoonncciilliiaattiioonn..    DDuuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  aappaarrtthheeiidd  ssyysstteemm  ddiidd  nnoott  oonnllyy  

ddiissccrriimmiinnaattee  aaggaaiinnsstt  ppeeooppllee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  nnoonn--wwhhiittee  rraacceess  bbuutt  aallssoo  aaggaaiinnsstt  nnoonn--wwhhiittee  

ccuullttuurreess,,  tthhee  ssoocciioo--ccuullttuurraall  cchhaalllleennggee  ffaacciinngg  tthhee  ccoommmmaannddeerr  ooff  aa  CCPPUU  iiss  ttoo  ffoosstteerr  uunniittyy  aanndd  

ccoo--ooppeerraattiioonn  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    BBeeccaauussee  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa’’ss  ddiivveerrssiittyy  ooff  

llaanngguuaaggeess,,  ccuullttuurreess  aanndd  rraacceess,,  tthhee  ccoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  hhaass  aa  dduuttyy  ttoo  

eennssuurree  aa  ssoocciioo--ccuullttuurraall  ccoohheessiioonn  aammoonngg  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  aacchhiieevvee  aa  

ccoommmmoonn  oobbjjeeccttiivvee..    TThhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  aappaarrtthheeiidd  ssyysstteemmss  lleedd  ttoo  mmiissuunnddeerrssttaannddiinnggss  aanndd  

ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess  aanndd  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  bbaacckkggrroouunnddss..    

 
 
 



 

 -- 3333 --

HHoowweevveerr,,  tthhee  ppoosstt--aappaarrtthheeiidd  SSoouutthh  AAffrriiccaa  sshhoouulldd  ttoolleerraattee  ccuullttuurraall  ddiivveerrssiittyy  iinn  tthhee  

wwoorrkkppllaaccee  bbyy  aacckknnoowwlleeddggiinngg  aanndd  aaccccoommmmooddaattiinngg  tthhee  vvaalluueess  aanndd  ddiiggnniittyy  ooff  eeaacchh  aanndd  

eevveerryy  ccuullttuurree  ((SSoouutthh  AAffrriiccaann  GGoovveerrnnmmeenntt,,22000066))..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iiss  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoommmmaannddeerr’’ss  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssoocciioo--ccuullttuurraall  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  

ddiiffffeerreenntt  ssoocciiaall  ggrroouuppss;;  nnoott  oonnllyy  iinn  tthhee  uunniitt  bbuutt  aallssoo  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  tthheeyy  sseerrvvee..    IInn  

pprraaccttiiccee,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt,,  gguuiiddeelliinneess  oorr  eetthhiiccss  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess  

ccaann  nnoott  mmaakkee  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  bbeehhaavvee  eetthhiiccaallllyy,,  bbuutt  tthhee  eennttrreenncchheedd  ppoossiittiivvee  

eetthhooss  aaccrroossss  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  aammoonngg  

iinnddiivviidduuaallss..    TThheessee  wwiillll  eennaabbllee  tthhee  ccoommmmaannddeerr  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ttoo  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  

ccoonnffrroonntt  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  wweeiigghh  tthhee  aavvaaiillaabbllee  ooppttiioonnss  wwhheenn  

hhaavviinngg  ttoo  mmaakkee  ddiiffffiiccuulltt  eetthhiiccaall  ddeecciissiioonnss..      

  

DDuu  TTooiitt  eett  aall..  ((11999988::112299))  aarrgguuee  tthhaatt  tthhee  ssoocciioo--ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  eennttaaiillss  aallll  ssoocciiaall  aanndd  

ccuullttuurraall  ffaaccttoorrss  tthhaatt  iimmppaacctt  oonn  hhooww  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  lliivvee  aanndd  bbeehhaavvee..    TThhee  ssoocciioo--ccuullttuurraall  

eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  hhaavvee  aa  pprrooffoouunndd  iimmppaacctt  oonn  ppoolliicciinngg  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc,,  ppoolliittiiccaall  aanndd  

lleeggaall  ccoonntteexxtt..    TThhee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  mmaakkee  uupp  tthhee  ssoocciioo--ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  iinncclluuddee  tthhee  

llaanngguuaaggee  ssppookkeenn;;  tthhee  ffoooodd  tthhaatt  iiss  eeaatteenn;;  tthhee  rreelliiggiioonnss  tthhaatt  aarree  pprreevvaalleenntt;;  ccllootthhiinngg  tthhaatt  iiss  

wwoorrnn  aanndd  tthhee  vviieewwss  oonn  mmaarrrriiaaggee,,  ffaammiillyy,,  hheeaalltthh  aanndd  ffiittnneessss  ssttaannddaarrddss  ((DDuu  TTooiitt  eett  aall..  11999988::  

112299))..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ssoocciioo--ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwoorrkk  ccoouulldd  ffaacciilliittaattee  tthhee  CCoommmmaannddeerr’’ss  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  tthhee  

aapppprroopprriiaattee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    FFrroomm  wwhhaatt  

hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  tthhiiss  ffaarr,,  iitt  iiss  eevviiddeenntt  tthhaatt  tthhee  ssoocciioo--ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  hhaass  aa  mmaajjoorr  

iimmppaacctt  oonn  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  eennaabbllee  tthhee  CCoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  nneeeeddss,,  vviieewwss  aanndd  aattttiittuuddeess  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..  

    

IInn  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  ccoonntteexxtt,,  ppeeooppllee  hhaavvee  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  rriigghhtt  ttoo  ffrreeeeddoomm,,  eeqquuaalliittyy  aanndd  

aaddeeqquuaattee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  lliiffee  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  

11999966..    AA  ccoommppeetteenntt  ssoocciioo--ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  ccoonnssiissttss  ooff  aa  ffuullll  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  tthhaatt  ppeerrmmiittss  

aa  lliiffee  ooff  ddiiggnniittyy  aanndd  wweellll--bbeeiinngg..    IItt  llaarrggeellyy  rreessttss  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ttoo  pprrootteecctt  aanndd  

mmaakkee  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ccoonndduucciivvee  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ppoolliicciinngg  aanndd  pprroosseeccuuttiioonn  ooff  ooffffeennddeerrss                

((DDuu  TTooiitt  eett  aall..  11999988::113300))..    IInn  tthhiiss  ccoonntteexxtt,,  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  

ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  sshhoouulldd  sseerrvvee  tthhee  mmuullttii--ppuurrppoossee  ffuunnccttiioonn  ooff  eennssuurriinngg  

tthhaatt  bbootthh  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aarree  mmaaddee  aawwaarree  aanndd  ttoolleerraanntt  

ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  sseettss  ooff  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  ssoocciioo--ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeennttss..    IInn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  
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aann  eetthhiiccaall  ssoocciioo--ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  iiss  ccoonndduucciivvee  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ppoolliicciinngg,,  tthheerree  sshhoouulldd  

bbee  aa  sseennssee  ooff  aacccceeppttaannccee  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  tthhee  SSAAPPSS  tthhaatt  

ppoolliicciinngg  iiss  aann  aallll--iinncclluussiivvee  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    

  

TThhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  sshhoouulldd  eemmbbrraaccee  ccoollllaabboorraattiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwiitthh  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  aacccceepptt  tthhaatt  iinnddiivviidduuaallss  iinn  aallll  wwaallkkss  ooff  lliiffee  aass  wweellll  aass  

oorrggaanniissaattiioonnss  iinn  mmaannyy  ffiieellddss,,  bbyy  tthheeiirr  vvaalluueess  aanndd  tthhee  ssuumm  ooff  tthheeiirr  aaccttiioonnss,,  hhaavvee  aa  rroollee  ttoo  

ppllaayy  iinn  sshhaappiinngg  tthhee  SSAAPPSS  ooff  tthhee  ffuuttuurree..    IInn  ttuurrnn,,  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  

ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  tthhaatt  

iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  eennssuurriinngg  ffaavvoouurraabbllee  lliivviinngg  aanndd  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  ppeeooppllee  wwhhiillee  ccrreeaattiinngg  

ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  wwiillll  nneecceessssiittaattee  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ppeeooppllee’’ss  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  

ddiissccuussssiioonn  ffooccuusseess  oonn  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  oonn  tthhee  ooppeerraattiioonn  

ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

22..33  IImmppaacctt  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  oonn  tthhee  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  UUnniitt  

ooff  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  PPoolliiccee  SSttaattiioonn  

AAnn  iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeenntt  rreeffeerrss  ttoo  ssuucchh  ffaaccttoorrss  iinnttrriinnssiicc  ttoo  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  ddiirreeccttllyy  

iimmppaaccttiinngg  oonn  tthhee  ddaaiillyy  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ((SSAAPPSS::22000066))..    SSwwaannkk  aanndd  CCoonnsseerr  

((11998833::331100))  aarrgguuee  tthhaatt  tthhee  ffeeeelliinngg  ffoorr  sseellff--eexxpprreessssiioonn  iiss  aa  bbaassiicc  ddrriivvee  ffoorr  mmoosstt  iinnddiivviidduuaallss,,  

aanndd  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  nnoo  eexxcceeppttiioonn..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ppeeooppllee  wwiisshh  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  

tthheeiirr  aaiimmss,,  ffeeeelliinnggss,,  ccoommppllaaiinnttss  aanndd  iiddeeaass  ttoo  ootthheerrss..    PPoolliiccee  ooffffiicceerrss  oofftteenn  ggeett  ffrruussttrraatteedd  iinn  

tthheeiirr  eeffffoorrttss  ooff  lleettttiinngg  mmaannaaggeemmeenntt  kknnooww  ooff  tthheeiirr  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  aabboouutt  ssuucchh  iiddeeaass  aass  ppoooorr  

eeqquuiippmmeenntt,,  llaacckk  ooff  ttrraaiinniinngg,,  uunnffaaiirr  pprroommoottiioonnaall  ppoolliicciieess,,  oorr  ppoooorr  ssuuppeerrvviissoorr  rreellaattiioonnsshhiippss..    

TThhee  mmoottiivvaatteedd  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwiitthh  ggoooodd  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  aabboouutt  tthheeiirr  wwoorrkk  aarree  lliikkeellyy  ttoo  

pprreesseenntt  aa  ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee,,  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthheeiirr  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmaannccee..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  

ddiissccuussssiioonn  ffooccuusseess  oonn  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  oonn  tthheeiirr  wwoorrkk  

wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

  

22..33..11  KKnnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  

AA  sskkiillll  iiss  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  aa  ssttrraatteeggyy  aanndd  ffllooww  ooff  bbeehhaavviioouurr  tthhaatt  iiss  rreeaalliissttiiccaallllyy  

rreellaatteedd  ttoo  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  aa  ppeerrffoorrmmaannccee  ggooaall,,  iitt  iiss  nnoott  aa  rreessuulltt  ooff  aa  ssiinnggllee  aaccttiioonn  bbuutt  

rraatthheerr  tthhee  ccuullmmiinnaattiioonn  ooff  aa  pprroocceessss  oorr  sseeqquueennccee  ooff  aaccttiioonnss  ((RRoobbbbiinnss  11999955::1155))..    IItt  iiss  

pprreessuummeedd  tthhaatt  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  aanndd  pprroodduuccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  ssoommee  ssoorrtt  ooff  sskkiillll  iiss  nneeeeddeedd..    

 
 
 



 

 -- 3355 --

TThhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwoorrkk  iinn  uunniittss  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  eemmpphhaassiissiinngg  tthhee  

iimmppoorrttaannccee  ooff  iinntteerrppeerrssoonnaall  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss  wwhhiicchh  wwiillll  eennhhaannccee  oonnee’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  

wwoorrkk  wweellll  wwiitthh  ootthheerrss..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  CCoonncciissee  OOxxffoorrdd  DDiiccttiioonnaarryy  ((11999900::665566)),,  kknnoowwlleeddggee  

rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aawwaarreenneessss  oorr  ffaammiilliiaarriittyy  ggaaiinneedd  bbyy  eexxppeerriieennccee  oorr  iiss  aa  ppeerrssoonn’’ss  rraannggee  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  iitt  iiss  aa  tthheeoorreettiiccaall  oorr  pprraaccttiiccaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aa  ssuubbjjeecctt  oorr  aa  llaanngguuaaggee..    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977)),,  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  uunnddeerrttaakkee  ttoo  

ddeevveelloopp  tthheeiirr  oowwnn  sskkiillllss  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthheeiirr  ffeellllooww  mmeemmbbeerrss  ttoo  

eennssuurree  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  aallll..    BBootthh  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  aarree  iinntteerrnnaall  ffaaccttoorrss  tthhaatt  ppllaayy  

aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    IInn  pprraaccttiiccee,,  

ffuunnccttiioonnaall  ppoolliicciinngg  ((ccrriimmee  pprreevveennttiioonn))  iiss  aa  ccaarreeeerr,,  ssoo  iiff  tthhee  ffuunnccttiioonnaall  pprreessssuurree,,  uunnddeerr  

wwhhiicchh  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCPPUU  hhaavvee  ttoo  ooppeerraattee  iinn,,  iiss  nnoott  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt,,  

sskkiillllss  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ttrraannssffeerrrriinngg  ooff  kknnoowwlleeddggee  bbeeccoommee  iimmppeerraattiivvee..    TThhee  bbrreeaakkddoowwnn  ooff  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  kknnoowwlleeddggee  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  SSAAPPSS  

CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  iiss  ddeeppiicctteedd  iinn  FFiigguurree  22..11..  

    

FFIIGGUURREE  22..11::  DDiidd  yyoouu  rreecceeiivvee  oorriieennttaattiioonn  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  

((11999977))  iinn  yyoouurr  uunniitt??      

  

9%91% Yes = 91%
No = 9%

    

    

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  ddeeppiicctteedd  iinn  FFiigguurree  22..11,,  9911%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  

iinnddiiccaatteedd  yyeess  aanndd  99%%  iinnddiiccaatteedd  nnoo..    TThhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  sseerrvveess  aass  aa  

gguuiiddiinngg  ddooccuummeenntt  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ttoowwaarrddss  tthhee  

aattttaaiinnmmeenntt  ooff  aann  eetthhiiccaall  ppoolliicciinngg..    TThhiiss  iilllluussttrraattiioonn  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  ppooppuullaarriittyy  ooff  tthhee  SSAAPPSS  

CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  wwiitthh  

rreeggaarrdd  ttoo  iittss  ooppeerraattiioonnaall  vvaalluuee,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  cchhaalllleennggee  lliieess  iinn  tthhee  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iittss  pprroovviissiioonnss..  
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SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  ((22000033::1199))  aarrgguuee  tthhaatt  eevveenn  tthhoouugghh  ppeeooppllee  mmiigghhtt  nnoott  hhaavvee  tthhee  rreeqquuiirreedd  

sskkiillllss,,  aass  lloonngg  aass  tthheeyy  sshhooww  tthhee  aabbiilliittyy  oorr  ppootteennttiiaall  iinn  tteerrmmss  ooff  mmeennttaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  qquuaalliittiieess  

ttoo  lleeaarrnn  oorr  oobbttaaiinn  tthhee  sskkiillll,,  tthheeyy  ccaann  ssttiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..    IInn  pprraaccttiiccee,,  tthhee  SSAAPPSS’’  rreeccrruuiittmmeenntt  

aanndd  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  iiss  bbaasseedd  oonn  ppeeooppllee’’ss  aappttiittuuddee  aanndd  aabbiilliittiieess  ((SSAAPPSS,,22000055))..    IItt  iiss  ffrroomm  

oonnee’’ss  aappttiittuuddee  aanndd  aabbiilliittyy  tthhaatt  aa  sskkiillll  ddeevveellooppss..    AAppttiittuuddee  iiss  aa  ppeerrssoonn’’ss  nnaattuurraall  iinnbboorrnn  

ccaappaacciittyy  oorr  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  lleeaarrnn  ssoommeetthhiinngg  oorr  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ssppeecciiffiicc  lleevveell  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  oorr  

sskkiillll  iinn  ffuuttuurree,,  wwhhiillee  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  aabbiilliittyy  iiss  rreeggaarrddeedd  aass  iinnnnaattee  oorr  lleeaarrnneedd  ggeenneerraall  

ttrraaiittss  tthhaatt  aaccttuuaallllyy  eennaabbllee  ppeeooppllee  ttoo  ddoo  ssoommeetthhiinngg  ((SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  22000033::1199))..    TThhiiss  

mmeeaannss  tthhaatt  hhaavviinngg  aa  sskkiillll  iinn  tteerrmmss  ooff  ddooiinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ffuunnccttiioonn,,  iinncclluuddee  hhaavviinngg  tthhee  

aaddeeqquuaattee  aanndd  nneecceessssaarryy  iinntteelllliiggeennccee  ooff  hhooww  ttoo  ppeerrffoorrmm  ssuucchh  aa  ttaasskk..    IItt  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  

iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aaccqquuiirree  aaddeeqquuaattee  

kknnoowwlleeddggee  aanndd  nneecceessssaarryy  sskkiillllss  iinn  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  tteecchhnniiqquueess  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  uunniitt..      

  

IInntteelllliiggeennccee  rreeffeerrss  ttoo  eeaacchh  ppeerrssoonn’’ss  mmeennttaall  aabbiilliittyy  oorr  ccooggnniittiivvee  ccaappaacciittyy  ttoo  uussee  tthhee  iinntteelllleecctt,,  

ttoo  tthhiinnkk,,  ttoo  ssoollvvee  pprroobblleemmss,,  ttoo  rreeaassoonn,,  ttoo  lleeaarrnn  aanndd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd..    IInntteelllliiggeennccee  iinncclluuddeess  

ssppeecciiffiicc  mmeennttaall  aabbiilliittiieess  ssuucchh  aass  vveerrbbaall  ccoommpprreehheennssiioonn,,  ssppaattiiaall  oorriieennttaattiioonn,,  nnuummeerriiccaall  

aabbiilliittiieess,,  ssppaann  ooff  mmeemmoorryy,,  vveerrbbaall  oorr  wwoorrdd  fflluueennccyy  aanndd  iinndduuccttiivvee  oorr  ddeedduuccttiivvee  rreeaassoonniinngg  

((GGaarrcciiaa--ZZaammoorr,,  22000011))..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  sskkiillll  ppllaayyss  aa  ccrriittiiccaall  rroollee  aass  aann  

iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorr  iimmppaaccttiinngg  oonn  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU..    IInn  tthhee  

ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  ttrraannssffeerrrriinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ppoolliicciinngg  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  ttoo  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iiss  lliikkeellyy  ttoo  iimmpprroovvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aanndd  eennhhaannccee  

tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  uunniitt..      

    

FFrroomm  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  tthhuuss  ffaarr,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  rreesskkiilllliinngg  aanndd  

ttrraaiinniinngg  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  aallwwaayyss  kkeeeeppiinngg  tthheemm  oonn  aa  ppaarr  wwiitthh  tthhee  llaatteesstt  

ppoolliicciinngg  ddeevveellooppmmeennttss..    HHoowweevveerr,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  hhiigghh  sskkiillllss  oorr  iinntteelllliiggeennccee  ddoo  nnoott  

nneecceessssaarriillyy  gguuaarraanntteeee  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee,,  bbeeccaauussee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  iiss  oonnee  tthhiinngg  aanndd  

tthhee  wwiillll  ttoo  ppeerrffoorrmm  iiss  ssoommeetthhiinngg  qquuiittee  ddiiffffeerreenntt..    SSwwaanneeppooeell  eett  aall  ((22000033::1199))  aarrgguuee  tthhaatt  sskkiillll  

rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ttaasskk--rreellaatteedd  ccoommppeetteenncceess  tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  aallrreeaaddyy  ppoosssseesssseess..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  

hhaavviinngg  tthhee  nneecceessssaarryy  sskkiillll  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    FFoorr  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  

ppeeooppllee’’ss  aabbiilliittiieess  aanndd  sskkiillllss  ddiiffffeerr  aanndd  tthhaatt  ddiiffffeerreenntt  jjoobbss  rreeqquuiirree  ddiiffffeerreenntt  sskkiillllss,,  aabbiilliittiieess  aanndd  

aappttiittuuddeess,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  ddiiffffeerreenntt  ppeeooppllee  aarree  bbeetttteerr  ssuuiitteedd  ttoo  ddiiffffeerreenntt  

jjoobbss  aanndd  ccaarreeeerrss..    TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  ffoorr  tthhee  CCoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  

ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwiitthh  rreelleevvaanntt  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  aarree  ppllaacceedd  iinn  tthhee  ccrriimmee  
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pprreevveennttiioonn  rroolleess,,  bbeeccaauussee  aa  wwrroonnggllyy  ppllaacceedd  ppeerrssoonn  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ddeemmoottiivvaatteedd  aanndd  ddiissppllaayy  

ssoommee  sseennssee  ooff  rreelluuccttaannccee  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  dduuttiieess,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  ddeevveelloopp  iinnttoo  nneeggaattiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..      

  

SSkkiillllss  aanndd  kknnoowwlleeddggee  aarree  aaccqquuiirreedd  tthhrroouugghh  lleeaarrnniinngg..    GGaarrcciiaa--ZZaammoorr  ((22000011::5522))  ssttaatteess  tthhaatt  

lleeaarrnniinngg  iiss  aa  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  rreellaattiivveellyy  eenndduurriinngg  cchhaannggeess  iinn  tthhee  tthhoouugghhtt  pprroocceesssseess  aanndd  

bbeehhaavviioouurr  oorr  ppootteennttiiaall  bbeehhaavviioouurr  aarree  bbrroouugghhtt  aabboouutt  aass  aa  rreessuulltt  ooff  iinnddiirreecctt  oorr  ddiirreecctt  

eexxppeerriieennccee  oorr  pprraaccttiicceess..    PPeerrssoonnaalliittyy  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  iinn  tteerrmmss  ooff  sshhaappiinngg  ccoonndduucctt,,  iitt  bbee  

ppoossiittiivvee  oorr  nneeggaattiivvee..    PPeerrssoonnaalliittyy  iiss  aa  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  tthhee  bbiioollooggiiccaall,,  pphhyyssiiccaall,,  ssoocciiaall,,  

ppssyycchhoollooggiiccaall  aanndd  mmoorraall  ttrraaiittss  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  aarree  oorrggaanniisseedd  iinnttoo  aa  wwhhoollee..    IItt  aallssoo  rreeffeerrss  ttoo  

tthhee  rreellaattiivveellyy  ssttaabbllee  sseett  ooff  bbeehhaavviioouurraall  ppaatttteerrnnss  wwhhiicchh  fflloowwss  ffrroomm  tthhee  ddyynnaammiicc  iinntteerraaccttiioonn  

bbeettwweeeenn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  hhiiss//hheerr  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonn..    PPeerrssoonnaalliittyy  

iinncclluuddeess  aassppeeccttss  ssuucchh  aass  eemmoottiioonnss,,  iinntteerreessttss,,  aattttiittuuddeess,,  vvaalluueess,,  bbeehhaavviioouurr  aanndd  mmeennttaall  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  ((GGaarrcciiaa--ZZaammoorr,,  22000011))..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  ppeerrssoonnaalliittyy  aass  aa  

ppoolliiccee  ooffffiicceerr  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  sshhaappee  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  hhiiss//hheerr  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ccoonndduucctt  iinn  

vvaarriieedd  ssiittuuaattiioonnss..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  aabboovvee  aarrgguummeennttss,,  iitt  ccoouulldd  bbee  aarrgguueedd  tthhaatt  hhuummaann  

rreessoouurrccee  ssppeecciiaalliissttss  tteenndd  ttoo  uunniivveerrssaallllyy  bbeelliieevvee  tthhaatt  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  ppeerrssoonnaalliittyy  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  iinnfflluueennccee  oonnee’’ss  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmaannccee  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  ssuucchh  aann  eemmppllooyyeeee  ccoouulldd  

aaddjjuusstt  tthhee  wwoorrkk  eennvviirroonnmmeenntt..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  ppeerrssoonnaall  ttrraaiittss  ssuucchh  aass  iinnttrroovveerrssiioonn,,  

eexxttrroovveerrssiioonn,,  ssoocciiaabbiilliittyy,,  ddoommiinnaannccee  aanndd  llooccuuss  ooff  ccoonnttrrooll  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  sshhaappiinngg  oonnee’’ss  

ccoonndduucctt..    IInn  pprraaccttiiccee,,  tthhee  llaatttteerr  ssuuggggeessttss  tthhaatt  ppeerrssoonnaall  vvaalluueess  ppllaayy  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  iinn  

ddeetteerrmmiinniinngg  wwhhaatt  iiss  ppeerrcceeiivveedd  aass  eetthhiiccaall  oorr  uunneetthhiiccaall  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..      

    

SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  ((22000033::2200))  ssttaattee  tthhaatt  vvaalluueess  rreeffeerr  ttoo  eexxpplliicciitt  oorr  iimmpplliicciitt  ccoonncceeppttiioonnss  ooff  tthhee  

ddeessiirraabbllee  tthhaatt  aarree  hheelldd  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall  oorr  aa  ggrroouupp..    TThheessee  vvaalluueess  aarree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  wwhhaatt  

‘‘sshhoouulldd  bbee’’,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  nnoorrmmaattiivvee  ssttaannddaarrddss  bbyy  wwhhiicchh  ppeeooppllee  aarree  iinnfflluueenncceedd  wwhheenn  

cchhoooossiinngg  bbeettwweeeenn  aalltteerrnnaattiivveess..    VVaalluueess  aarree  ggeenneerraallllyy  rreeggaarrddeedd  aass  ccoonncceeppttiioonnss  ooff  wwhhaatt  iiss  

rriigghhtt  oorr  wwrroonngg,,  ggoooodd  oorr  bbaadd  aanndd  iinnfflluueennccee  tthhee  ffeeeelliinngg  aabboouutt  ssppeecciiffiicc  oobbjjeeccttss  oorr  ssiittuuaattiioonnss..    

IItt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  vvaalluueess  aarree  lliinnkkeedd  ttoo  aattttiittuuddee  aanndd  ttooggeetthheerr  ffoorrmm  aann  iinntteeggrraatteedd  ppaarrtt  ooff  

tthhee  ppssyycchhiicc  ssyysstteemm  ooff  oonnee’’ss  ppeerrssoonnaalliittyy..    IItt  iiss  aassssuummeedd  tthhaatt  aa  mmoorree  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  aanndd  

sskkiilllleedd  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  wwiillll  lliikkeellyy  ooppeerraattee  wwiitthhiinn  tthhee  

pprreessccrriibbeedd  sseett  ooff  ssttaannddaarrddss  aanndd  rreegguullaattiioonnss,,  tthhuuss  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoowwaarrddss  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  

ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  uunniitt..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  ffooccuusseess  oonn  tthhee  iimmppaacctt  ooff  

aattttiittuuddee  oonn  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  
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22..33..22  AAttttiittuuddee  

WWiilllliiaammss  ((11998822::5522))  ddeessccrriibbeess  aattttiittuuddee  aass  aa  pprreeddiissppoossiittiioonn  tthhaatt  eevvaalluuaatteess  aann  oobbjjeecctt  iinn  aa  

ffaavvoouurraabbllee  oorr  uunnffaavvoouurraabbllee  mmaannnneerr;;  iitt  iinnvvoollvveess  bbootthh  ffeeeelliinnggss  aanndd  bbeelliieeffss..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  

tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerr’’ss  ddeeddiiccaattiioonn  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  lleevveell  ooff  hhiiss//hheerr  

aattttiittuuddee  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  aanndd  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  aa  ggoooodd  wwoorrkk  ddoonnee,,  tthhaatt  iiss,,  aa  

ccoommmmiitttteedd  aanndd  ddeeddiiccaatteedd  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  aaccccoorrddiinngg  ttoo  sseett  ssttaannddaarrddss,,  

rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..    WWiilllliiaammss  ((11998822::5533))  mmaaiinnttaaiinnss  tthhaatt  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoossee  wwoorrkk  

eennvviirroonnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  pprroovviiddeess  rreewwaarrddss  ffoorr  hhaarrdd  wwoorrkk  aanndd  rreessppoonnssiibbllee  bbeehhaavviioouurr  wwiillll  

pprroobbaabbllyy  ppeerrffoorrmm  mmoorree  aacccceeppttaabbllyy  tthhaann  tthhoossee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoossee  eennvviirroonnmmeennttss  rreewwaarrdd  

aannttiissoocciiaall  bbeehhaavviioouurr..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerr’’ss  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  hhiiss//hheerr  wwoorrkk  iiss  

mmoossttllyy  iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthhee  ppeerrcceeppttiioonnss  oonnee  hhaass  aabboouutt  hhiiss//hheerr  wwoorrkk  oorr  tthhee  eemmppllooyyeerr..    

WWiilllliiaammss  ((11998822::5544))  ddeessccrriibbeess  ppeerrcceeppttiioonn  aass  aa  ffiilltteerr  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  

vviieewweedd..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerr’’ss  ppeerrcceeppttiioonn  aabboouutt  hhiiss//hheerr  wwoorrkk  ddeetteerrmmiinneess  tthhee  

aattttiittuuddee  tthhaatt  hhee//sshhee  ddeevveellooppss  ttoowwaarrddss  ssuucchh  wwoorrkk,,  aanndd  tthhiiss  iiss  ccrriittiiccaall  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  

eemmbbrraacciinngg  ooff  eeiitthheerr  ppoossiittiivvee  oorr  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss..      

    

AAttttiittuuddee  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  eeiitthheerr  ppoossiittiivvee  oorr  nneeggaattiivvee  ffeeeelliinngg  tthhaatt  aa  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  ccaann  

hhaavvee  ttoowwaarrddss  aa  ppaarrttiiccuullaarr  oobbjjeecctt,,  ssuucchh  aass  aa  ppllaaccee,,  tthhiinngg,,  ssiittuuaattiioonn  oorr  ootthheerr  ppeerrssoonn..    TThhee  

ppoolliiccee  ooffffiicceerr  ccaann  hhaavvee  aa  ppoossiittiivvee  jjoobb  aattttiittuuddee  oonnllyy  wwhheenn  hhee//sshhee  hhaass  pplleeaassaanntt  iinntteerrnnaall  

ffeeeelliinnggss  aabboouutt  hhiiss//hheerr  jjoobb  oorr  cceerrttaaiinn  aassppeeccttss  ooff  hhiiss//hheerr  jjoobb  ((SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  22000033::2222))..    

TThhiiss  cclleeaarrllyy  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhaatt  aattttiittuuddee  iiss  sshhaappeedd  aanndd  iinnfflluueenncceedd  bbyy  eeiitthheerr  pprriimmaarryy  oorr  

sseeccoonnddaarryy  iinnfflluueenncceerrss..    TThhee  pprriimmaarryy  iinnfflluueenncceerrss  iinncclluuddee  ffaammiillyy,,  ppeeeerr  ggrroouuppss,,  tteeaacchheerrss  aanndd  

rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  rreelliiggiioonn,,  wwhhiillee,,  sseeccoonnddaarryy  iinnfflluueenncceerrss  iinncclluuddee  mmaassss  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

mmeeddiiaa  ssuucchh  aass  tteelleevviissiioonn,,  rraaddiioo  aanndd  nneewwssppaappeerrss,,  eexxppeerrttss  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ffiieelldd,,  ppeeooppllee  wwiitthh  

aauutthhoorriittyy  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoouurrcceess  ((SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  22000033::2222))..  

    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  ((22000033::2222)),,  aann  eemmppllooyyeeee’’ss  aattttiittuuddee  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  

iinncclluuddiinngg::      

  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  kknnoowwiinngg  tthhee  aassppeeccttss  ooff  tthhee  jjoobb  tthhaatt  mmaakkeess  aann  

eemmppllooyyeeee  rreessppoonndd  eeiitthheerr  ffaavvoouurraabbllyy  oorr  uunnffaavvoouurraabbllyy  mmaaiinnllyy  ffoorr  tthhee  jjoobb  

ddeessiiggnn  ddeecciissiioonnss;;  aanndd  

  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  pphhiilloossoopphhiiccaall  rreeaassoonnss,,  tthhaatt  iiss,,  iitt  iiss  nnoo  lloonnggeerr  rreelleevvaanntt  

ffoorr  eemmppllooyyeerrss  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  eemmppllooyyeeee  wwiitthh  hhiigghh  vvoolluummeess  ooff  wwoorrkk,,  
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bbeeccaauussee  tthheeyy  ((eemmppllooyyeerrss))  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  pprroovviiddee  mmeeaanniinnggffuull,,  

cchhaalllleennggiinngg  aanndd  ssaattiissffyyiinngg  wwoorrkk..  

    

TThhee  aabboovvee  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerr’’ss  aattttiittuuddee  

ttoowwaarrddss  ssppeecciiffiicc  ssiittuuaattiioonnss,,  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  rreeiinnffoorrccee  ppoossiittiivvee  ffeeaattuurreess  wwhhiillee  

nneeggaattiivvee  ffaaccttoorrss  ggeett  iimmpprroovveedd  oorr  rreemmoovveedd..    TThhiiss  ccoouulldd  sseerrvvee  aass  tthhee  bbrreeeeddiinngg  ggrroouunndd  ffoorr  

tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

AAss  aallrreeaaddyy  ddeemmoonnssttrraatteedd  iinn  FFiigguurree  22..11,,  9911%%  ooff  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  rreecceeiivveedd  

oorriieennttaattiioonn  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  CCoonndduucctt  ((11999977)),,  wwhhiillee  99%%  iinnddiiccaatteedd  NNoo..    FFiigguurree  

22..22  ddeeppiiccttss  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  wwoorrtthhiinneessss  ooff  tthhee  rreecceeiivveedd  oorriieennttaattiioonn..      

  

FFIIGGUURREE  22..22::  WWaass  tthhee  oorriieennttaattiioonn  wwoorrtthhwwhhiillee??      

  

15%85%
Yes = 15%
No = 85%

  

    

TThhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  hhaavvee  vvaarriioouuss  cchhaalllleennggeess  wwhhiicchh  mmaakkee  

iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ssuuppeerrvviissee  aanndd  eennffoorrccee  eetthhiiccaall  pprroovviissiioonnss..    DDeessppiittee  hhaavviinngg  bbeeeenn  oorriieennttaatteedd  

ttoowwaarrddss  tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977)),,  8855%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  hhaavvee  ffoouunndd  tthhee  

oorriieennttaattiioonn  ttoo  tthhee  ccooddee  nnoott  wwoorrtthhwwhhiillee  wwhhiillee  oonnllyy  1155%%  ffoouunndd  iitt  wwoorrtthhwwhhiillee..    TThhiiss  

ddeevveellooppmmeenntt  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  ppoowweerr  ooff  aattttiittuuddee  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwiitthh  

rreeggaarrdd  ttoo  ppoolliicciinngg..      

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  vviieewwss  ooff  SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  ((22000033::2233)),,  iitt  ccoouulldd  bbee  ssttaatteedd  tthhaatt  jjoobb  

ssaattiissffaaccttiioonn  iiss  ssyynnoonnyymmoouuss  wwiitthh  jjoobb  aattttiittuuddee..    HHoowweevveerr,,  SStteeeerrss,,  PPoorrtteerr  aanndd  BBiigglleeyy            

((11999966::99))  vviieeww  jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  aass  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ddiissccrreeppaannccyy  tthhaatt  eexxiissttss  bbeettwweeeenn  wwhhaatt  

ppeeooppllee  eexxppeecctt  ttoo  ggaaiinn  ffrroomm  wwoorrkk  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  wwhhaatt  ppeeooppllee  ppeerrcceeiivvee  aass  ggaaiinneedd..    

RRoobbbbiinnss  ((11999955::116688))  mmeeaassuurreess  jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  ggrraattiiffiiccaattiioonn  ooff  ssttrroonngg  nneeeeddss  

iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee..    HHoowweevveerr,,  DDeeggeennaaaarr  ((11999944::88))  rreeggaarrddss  jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  aass  aa  ppuurreellyy  

eemmoottiioonnaall  rreessppoonnssee  ttoo  aa  jjoobb  ssiittuuaattiioonn..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  iiss  

ddeessccrriibbeedd  aass  tthhee  eenndd--pprroodduucctt  ooff  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  aaccttuuaall  wwoorrkkppllaaccee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  
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aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  hhiiss//hheerr  wwoorrkk  iinn  ggeenneerraall..    IItt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  

eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  ffeeeell  ggoooodd  aabboouutt  tthheeiirr  wwoorrkk  ssiinnccee  iitt  ggeenneerraallllyy  iinnvvoollvveess  tthheemm  

iinn  tthheeiirr  eevveerryyddaayy  lliivveess..    TThhee  ccoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  CCPPUU  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  aass  aann  

iimmppoorrttaanntt  ccoommppoonneenntt  iinn  iittss  oowwnn  rriigghhtt  aanndd  nnoott  jjuusstt  aass  aa  mmeeaannss  ttoo  aann  eenndd..  

  

SStteeeerrss  eett  aall..  ((11998855::4466))  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  ddiiffffeerreenntt  rreeaaccttiioonnss  tthhaatt  ppeeooppllee  hhaavvee  ttoowwaarrddss  jjoobb  

ssaattiissffaaccttiioonn  oorr  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  hhaavvee  aann  iimmppoorrttaanntt  iimmpplliiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmaannccee..    

TThhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  tthhiinnkk  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ttrreeaatteedd  bbaaddllyy  mmaayy  eevveenn  ffeeeell  jjuussttiiffiieedd  iinn  

sstteeaalliinngg  ffrroomm  tthhee  SSAAPPSS  oorr  ttaakkiinngg  bbrriibbeess,,  tthheerreebbyy  hheellppiinngg  tthheemmsseellvveess  ttoo  wwhhaatt  tthheeyy  sseeee  aass  aa  

mmoorraallllyy  jjuussttiiffiiaabbllee  ssuupppplleemmeenntt  ttoo  tthheeiirr  wwaaggeess..    SSiimmiillaarrllyy,,  jjoobb  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eemmoottiioonnaall  iillllnneessss  aanndd  ssyymmppttoommss  ooff  eemmoottiioonnaall  ddiissoorrddeerr..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  aa  

ppoolliiccee  ooffffiicceerr’’ss  aattttiittuuddee  ppllaayyss  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  aass  aann  iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorr  wwhhiicchh  

iimmppaaccttss  oonn  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    IInn  pprraaccttiiccee,,  jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS..      

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  aarrgguummeennttss  ooff  SStteeeerrss,,  UUnnggssoonn  aanndd  MMoowwddaayy  ((11998855::4466))  aanndd  SSwwaanneeppooeell      eett  

aall..  ((22000033::5544)),,  iitt  ccoouulldd  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  iiss  

cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  tthhrreeee  ffaaccttoorrss,,  nnaammeellyy  aa  ssttrroonngg  bbeelliieeff  aanndd  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonn’’ss  ggooaallss  aanndd  vvaalluueess;;  aa  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  eexxeerrtt  ccoonnssiiddeerraabbllee  eeffffoorrtt  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonn,,  aanndd  aa  ssttrroonngg  ddeessiirree  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhaatt  oorrggaanniissaattiioonn..    TThhee  SSAAPPSS  

CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  pprroovviiddeess  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  uupphhoolldd  tthhee  llaaww,,  bbee  

gguuiiddeedd  bbyy  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss  aanndd  ggiivvee  ffuullll  rreeccooggnniittiioonn  ttoo  tthhee  SSAAPPSS  aass  aann  eemmppllooyyeerr..    IInn  

eesssseennccee,,  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccoommmmiittmmeenntt  eemmpphhaassiisseess  llooyyaallttyy,,  bbuutt  ccoommmmiittmmeenntt  ggooeess  bbeeyyoonndd  

llooyyaallttyy  ttoo  aa  mmoorree  aaccttiivvee  ccoonnttrriibbuuttiioonn..    AAnn  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccoommmmiittmmeenntt,,  aass  aann  aattttiittuuddee,,  iiss  

bbrrooaaddeerr  tthhaann  jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  bbeeccaauussee  iitt  aapppplliieess  ttoo  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  aass  aa  wwhhoollee,,  nnoott  jjuusstt  ttoo  

tthhee  jjoobb..    IItt  iiss  aallssoo  mmoorree  ssttaabbllee,,  bbeeccaauussee  ddaayy--ttoo--ddaayy  eevveennttss  aatt  wwoorrkk  aarree  lleessss  lliikkeellyy  ttoo  

iinnfflluueennccee  iitt..    OOnnccee  aaggaaiinn  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  iitt  ttaakkeess  aa  ggoooodd  ffiitt  bbeettwweeeenn  tthhee  nnaattuurree  

ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  eemmppllooyyiinngg  oorrggaanniissaattiioonn  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  rriigghhtt  

lleevveell  ooff  ccoommmmiittmmeenntt..    FFrroomm  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  tthhuuss  ffaarr,,  iitt  ccaann  bbee  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  aa  

ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee  ccoouupplleedd  wwiitthh  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  iiss  aa  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS..  
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22..33..33  MMoottiivvaattiioonn  

SStteeeerrss  eett  aall..  ((11999966::88))  ssttaattee  tthhaatt  mmoottiivvaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  aa  sseett  ooff  ddeeppeennddeenntt//  

iinnddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabblleess  tthhaatt  eexxppllaaiinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn,,  aammpplliittuuddee  aanndd  ppeerrssiisstteennccee  ooff  aann  

iinnddiivviidduuaall’’ss  bbeehhaavviioouurr,,  hhoollddiinngg  ccoonnssttaanntt  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  aappttiittuuddee,,  sskkiillll  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ttoo  

tthhee  ttaasskk  aanndd  tthhee  ccoonnssttrraaiinnttss  ooppeerraattiinngg  iinn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..    MMoottiivvaattiioonn  iiss  tthhee  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  

ddoo  ssoommeetthhiinngg  wwhhiillee  ccoonnddiittiioonneedd  bbyy  tthhee  aaccttiioonn’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  ssaattiissffyy  ssoommee  nneeeedd  ooff  tthhee  

iinnddiivviidduuaall..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  ttoo  eelliicciitt  tthhee  bbeesstt  ppeerrffoorrmmaannccee  ffrroomm  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iitt  iiss  

nneecceessssaarryy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  mmoottiivvaatteess  tthheemm..    TThhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  

ttrreeaatteedd  hhaass  aa  pprrooffoouunndd  iimmppaacctt  oonn  tthheeiirr  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmaannccee  ((RRoobbbbiinnss  11999955::229922))..    IInn  tthhiiss  

ccoonntteexxtt,,  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  mmoottiivvaattiioonn  iiss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ppeeooppllee  aarree  nnoott  oonnllyy  aattttrraacctteedd  ttoo  jjooiinn  

tthhee  CCPPUU,,  bbuutt  aallssoo  rreemmaaiinn  mmoottiivvaatteedd  ttoo  ssttaayy  iinn  iitt..    

  

MMoottiivvaattiioonn  iiss  tthhee  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ddoo  ssoommeetthhiinngg  aanndd  tthhaatt  wwiilllliinnggnneessss  ddeeppeennddss  oonn  aann  

eexxpprreesssseedd  nneeeedd  tthhaatt  ccaann  eeiitthheerr  bbee  pphhyyssiioollooggiiccaall  oorr  ppssyycchhoollooggiiccaall..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  aa        ddee--

mmoottiivvaatteedd  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  ccaann  ddeevveelloopp  aa  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  wwhhiicchh  ccoouulldd  lleeaadd  ttoo  tteennssiioonn  aanndd  tthhee  

ggrreeaatteerr  tthhee  tteennssiioonn,,  tthhee  ggrreeaatteerr  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  mmoottiivvaattiioonn  iiss  vviieewweedd  aass  aa  

ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  bbeetttteerr  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  eemmppllooyyeeeess’’  sseennssee  ooff  bbeelloonnggiinngg..    IInn  pprraaccttiiccee,,  tthhiiss  

mmeeaannss  tthhaatt  aa  ccoommmmaannddeerr  ccaann  iinndduuccee  ppeerrffoorrmmaannccee  bbyy  sseelleeccttiinngg  tthhee  ddrriivveess  aanndd  ddeessiirreess  tthhaatt  

ccoouulldd  mmoottiivvaattee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..      

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  RRoobbbbiinnss  ((11999955::229988)),,  HHeerrzzbbeerrgg’’ss  ttwwoo--ffaaccttoorr  tthheeoorryy,,  nnaammeellyy  mmoottiivvaattoorrss  aanndd  

mmaaiinntteennaannccee  ffaaccttoorrss,,  ddeessccrriibbeess  wwhhaatt  ddrriivveess  eemmppllooyyeeeess  ttoo  iimmpprroovvee  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee..    TThhee  

mmoottiivvaattoorrss  iinncclluuddee  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  cchhaalllleennggiinngg  wwoorrkk,,  aacchhiieevveemmeenntt,,  ggrroowwtthh,,  iinnccrreeaasseedd  

rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  aaddvvaanncceemmeenntt  aanndd  rreeccooggnniittiioonn  wwhhiillee  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ffaaccttoorrss  iinncclluuddee  iissssuueess  

rreeggaarrddiinngg  iinntteerrppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnss,,  ddeeppaarrttmmeennttaall  ppoolliicciieess,,  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  jjoobb  sseeccuurriittyy,,  

ssaallaarryy  aanndd  ppeerrssoonnaall  lliiffee..    SSoommee  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ggeett  mmoottiivvaatteedd  bbeeccaauussee  tthheeyy  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonn  wwiillll  rreecciipprrooccaattee  tthheeiirr  eeffffoorrtt  bbyy  aallllooccaattiinngg  rreessoouurrcceess  nneecceessssaarryy  ttoo  aacchhiieevvee  aann  

eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  jjoobb  ppeerrffoorrmmaannccee..  IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  mmoottiivvaattiioonn  ooff  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iiss  aa  ccrriittiiccaall  aassppeecctt  ooff  tthhee  aatttteemmpptt  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IInn  pprraaccttiiccee,,  iitt  iiss  nnoott  eennoouugghh  

ttoo  rreedduuccee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  aanndd  iinnttrroodduuccee  aann  eellaabboorraattee  ssyysstteemm  ooff  ddeetteeccttiioonn  

aanndd  ddeetteerrrreennccee..    TThhee  ssyysstteemmss  ooff  ddeetteeccttiioonn  aanndd  ddeetteerrrreennccee  ccaarrrryy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoossttss,,  nnoott  oonnllyy  iinn  

tteerrmmss  ooff  rreessoouurrcceess,,  bbuutt  aallssoo  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  iinnddeeppeennddeennccee  ooff  tthhee  SSAAPPSS,,  aanndd  

tthhee  pprrooppeerr  eexxeerrcciissee  ooff  ddiissccrreettiioonnaarryy  ppoowweerrss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  oovveerrrreegguullaattiioonn  aanndd  eexxcceessssiivvee  
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pprreeooccccuuppaattiioonn  ooff  ddeetteeccttiioonn  aanndd  ddeetteerrrreennccee  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  ccoouulldd  ccaauussee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  

bbee  rruulleedd  bbyy  ffeeaarr  aanndd  ddeevveelloopp  aa  bbyy--tthhee--bbooookk  mmeennttaalliittyy..    TThheessee  ddeevveellooppmmeennttss  ccoouulldd  hhaavvee  aa  

nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  

iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..      

  

MMoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  tthhee  rreelliiaannccee  oonn  ddeetteeccttiioonn  aanndd  ddeetteerrrreennccee  aalloonnee  bbyyppaasssseess  tthhee  iissssuuee  ooff  

mmoorraall  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    TThhee  ffoorrccee  tthhaatt  iiss  ssttrroonngg  eennoouugghh  ttoo  rreessiisstt  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  iiss  tthhee  

mmoorraall  sseennssee  tthhaatt  iiss  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  mmoottiivvaattiioonn  bbeeccaauussee  iitt  ccrreeaatteess  tthhee  ddeessiirree  ttoo  ddoo  wwhhaatt  

iiss  rriigghhtt  aanndd  aavvooiidd  ddooiinngg  wwhhaatt  iiss  wwrroonngg..    IIff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  ddeessiirree  ttoo  

aavvooiidd  ddooiinngg  wwhhaatt  iiss  iilllleeggaall  oorr  ootthheerrwwiissee  iimmmmoorraall,,  nnoo  ssyysstteemm  ooff  ddeetteeccttiioonn  aanndd  ddeetteerrrreennccee,,  

nnoo  mmaatttteerr  hhooww  eexxtteennssiivvee  aanndd  eellaabboorraattee,,  ccaann  ppoossssiibbllyy  ssuuffffiiccee  ttoo  ccoonnttrrooll  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThheerreeffoorree,,  mmoottiivvaattiioonn  bbeeccoommeess  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  

ssuuppeerrvviissoorr--ssuubboorrddiinnaattee  rreellaattiioonnsshhiipp..    IItt  ccaann,,  tthheerreeffoorree,,  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  aa  mmoottiivvaatteedd  ppoolliiccee  

ooffffiicceerr  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ppoossiittiivveellyy  ttoowwaarrddss  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  wwhhiicchh  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  wwiitthhiinn  tthhee  CCPPUU  

ooff  tthhee  JJCCPPSS..      

  

22..44  CCoonncclluussiioonn    

FFrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  ccoouulldd  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ppllaayyss  aa  ccrriittiiccaall  rroollee  iinn  

ddeetteerrmmiinniinngg  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  ccoonndduucctt..    AAccttss  ooff  iinnddiisscciipplliinnee,,  iinnccoommppeetteennccee  aanndd  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  sshhoouulldd  bbee  ttrraacceedd  aalloonngg  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss..    

HHoowweevveerr,,  tthhee  ddeemmooccrraattiicc  ppoolliicciinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ddooeess  aallllooww  hhoonneesstt  aanndd  ooppeenn  eexxaammiinnaattiioonn  

ooff  aannyy  uunnaacccceeppttaabbllee  ppoolliicciinngg  bbeehhaavviioouurr..    GGoooodd  ddiisscciipplliinnee  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  

iinn  tthhee  CCPPUU  iiss  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  eexxttrraanneeoouuss  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  

bbrrooaaddeerr  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ddeemmooccrraattiicc  iinnssttiittuuttiioonnss..    IInn  pprraaccttiiccee,,  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aa  sseerrvviiccee--oorriieennttaatteedd  hhuummaann  rreessoouurrccee  iinn  tthhee  llaaww  

eennffoorrcceemmeenntt  aaggeennccyy  wwiitthhoouutt  aa  ffiirrmm  ppoolliittiiccaall  wwiillll  aanndd  ssttaattee  ssuuppppoorrtt..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  

ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  iiss  eevviiddeenntt  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  hhaavvee  bbeeeenn  sseett,,  ssoo  

tthhee  cchhaalllleennggee  iiss  iittss  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

  

IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  CCPPUU,,  tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  aann  eetthhiiccaall  ppoolliicciinngg  iiss  sseellff--ddiisscciipplliinnee,,  wwhhiicchh  iiss  

ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  ppoolliicciinngg  sskkiillllss  aanndd  ffuunnccttiioonnss  ttoowwaarrddss  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aa  

ccoommmmoonn  ggooaall..    TThhee  iissssuuee  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  oonn  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  hhaass  eeiitthheerr  

 
 
 



 

 -- 4433 --

ppoossiittiivvee  oorr  nneeggaattiivvee  ccoonnnnoottaattiioonnss..    TThhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  eetthhiiccss  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ggoooodd  

ccoonndduucctt  aanndd  hhaarrdd  wwoorrkk  wwhhiillee  bbaadd  ccoonndduucctt  oorr  uunnaacccceeppttaabbllee  bbeehhaavviioouurr  sshhoouulldd  bbee  

ppuunniisshhaabbllee..    IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ttoo  bbuuyy  iinnttoo  tthhee  SSAAPPSS  

ddiisscciipplliinnaarryy  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt,,  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  iitt  aanndd  aabboovvee  aallll  ttoo  iimmpplleemmeenntt  iitt,,  lliivvee  aanndd  wwoorrkk  

bbyy  iitt..    TThhee  ppoolliiccyy  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssttrruueedd  aass  tthhee  ccrriittiiccaall  iinnssttrruummeennttss  

ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  

tthhee  JJCCPPSS..    

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  iinntteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss,,  iitt  ccoouulldd  bbee  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  aa  ppoolliiccee  

ooffffiicceerr’’ss  kknnoowwlleeddggee,,  sskkiillllss,,  aattttiittuuddee  aanndd  mmoottiivvaattiioonn  aarree  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  hhaavvee  aa  dduuttyy  ttoo  ccrreeaattee  aann  

eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  iiss  ccoonndduucciivvee  ttoo  eeffffeeccttiivvee  ppoolliicciinngg  bbyy  iimmpprroovviinngg  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  kknnoowwlleeddggee  

aanndd  sskkiillllss  iinn  tthhee  wwaayy  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  aanndd  ffuurrtthheerr  bbyy  iimmpprroovviinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

bbeettwweeeenn  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  oonn  

wwhheetthheerr  ttoo  aacctt  eetthhiiccaallllyy  oorr  uunneetthhiiccaallllyy  lliieess  wwiitthh  aann  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerr..    TThhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  mmoottiivvaattiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ppoossiittiivveellyy  

iinnfflluueennccee  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  aattttiittuuddee  ffoorr  tthhee  bbeetttteerr..    AA  mmoottiivvaatteedd  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  iiss,,  hhoowweevveerr,,  

lliikkeellyy  ttoo  sshhooww  hhiigghh  rreeggaarrddss  ffoorr  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss..    TThhiiss  wwiillll  bbee  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  

ooff  tthhee  eetthhiiccaall  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrdd  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..      

  

  

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  33  

CCAAUUSSEESS  AANNDD  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  OOFF  NNEEGGAATTIIVVEE  WWOORRKK  EETTHHIICCSS  AANNDD  EETTHHOOSS  IINN  TTHHEE  

CCRRIIMMEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  UUNNIITT  OOFF  TTHHEE  JJOOHHAANNNNEESSBBUURRGG  CCEENNTTRRAALL  PPOOLLIICCEE  SSTTAATTIIOONN  

    

33..11  IInnttrroodduuccttiioonn                      

PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  

ddeelliivveerryy  iinn  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn..    HHoowweevveerr,,  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  eexxppeerriieenncceess  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    BBuutt  wwhhaatt  iiss  vviittaall  iiss  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  tthhaatt  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  ccoonndduucctt  aanndd  
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aaccttiioonnss  aarree  iinnssttiiggaatteedd  bbyy  ssppeecciiffiicc  ffaaccttoorrss  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ssoocciioo--ssttrruuccttuurraall  ccoonntteexxtt  iinn  

wwhhiicchh  tthheeyy  eexxiisstt  aanndd  aarree  oonnllyy  ppeerrcceeiivveedd  tthhrroouugghh  tthhee  iiddeeoollooggiiccaall  ggrriiddss  ooff  tthhee  ppeeooppllee  

oobbsseerrvviinngg  tthheemm..    TThhuuss,,  ffoorr  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ttoo  rruunn  ssmmooootthhllyy,,  eeffffiicciieennttllyy,,  eeffffeeccttiivveellyy  

aanndd  pprroodduuccttiivveellyy,,  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  aallll  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  uunnddeerrssttaanndd,,  eennffoorrccee,,  iimmpplleemmeenntt  

aanndd  aaddhheerree  ttoo  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  gguuiiddeelliinneess,,  iinnssttrruuccttiioonnss,,  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..      

  

TThhiiss  cchhaapptteerr  ggiivveess  aann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aass  wweellll  aass  

tthhee  mmaanniiffeessttaattiioonn  tthheerreeooff..    IInn  tthhee  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  ccoonntteexxtt,,  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  ddooeess  nnoott  oonnllyy  iimmppllyy  ddiisshhoonneessttyy  aanndd  iinneeffffiicciieennccyy  bbuutt  iinncclluuddeess  uunnddeerrmmiinniinngg  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  tthhee  eetthhooss  ooff  ppoolliicciinngg..    TThhee  ccaauusseess  aanndd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinncclluuddee  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt,,  

ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess,,  oovveerrcceennttrraalliisseedd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  ssoofftt  ppeennaallttiieess  ffoorr  

ccoorrrruupptteerrss  aanndd  aa  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg..    TThhee  pprreevvaalleennccee  ooff  tthhee  llaatttteerr  

ccaauusseess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ddiissccoouurraaggee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  

ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..              

  

33..22  TThhee  ccaauusseess  aanndd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  

CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  UUnniitt  ooff  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  PPoolliiccee  SSttaattiioonn..  

TThhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aarree  eennttrruusstteedd  wwiitthh  tthhee  aauutthhoorriittiieess  ttoo  

aacchhiieevvee  aa  llaaww--eennffoorrcceemmeenntt  oobbjjeeccttiivvee..    TThhoossee  aauutthhoorriittiieess  iinncclluuddee,,  aammoonnggsstt  ootthheerrss,,  tthhee  

aauutthhoorriittyy  ooff  aarrrreesstt,,  ddeetteennttiioonn  aanndd  ttoo  uussee  ffoorrccee  wwhheerree  ssuucchh  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  

aacchhiieevveemmeenntt  ooff  lleeggiittiimmaattee  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  oobbjjeeccttiivveess  ((DDee  RRoovveerr  11999988::114466))..    IItt  iiss  ffrroomm  

tthheessee  aauutthhoorriittiieess  tthhaatt  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess,,  ddeeffiicciieenntt  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  iinnaapppprroopprriiaattee  

bbeehhaavviioouurr  ddeerriivvee..    TThhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  

ttoo  pprreevveenntt,,    ddeetteecctt  aanndd  iinnvveessttiiggaattee  ccrriimmee,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  eennttrryy,,  sseeaarrcchh  aanndd  

sseeiizzuurree..    TThhee  aauutthhoorriittyy  ooff  eennttrryy  gguuaarraanntteeeess  eennttrraannccee  ttoo  ppllaacceess,,  llooccaalliittiieess  aanndd  hhoommeess  wwhheerree  

ccrriimmeess  wweerree  ccoommmmiitttteedd  oorr  ttrraacceess  hhaavvee  bbeeeenn  lleefftt..    TThhee  aauutthhoorriittyy  ooff  sseeaarrcchh  eennaabblleess  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  ttoo  aacccceessss  ccrriimmee  sscceenneess  ffoorr  sseeaarrcchhiinngg  eevviiddeennccee  aanndd  ppoossssiibbllee  ccoonnffiissccaattiioonn  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  pprroosseeccuuttiioonn..    TThhee  aauutthhoorriittyy  ooff  sseeiizzuurree  aalllloowwss  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  ttaakkee  ppeerrssoonnss  

aanndd//oorr  oobbjjeeccttss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ccoommmmiitttteedd  ccrriimmee  ((DDee  RRoovveerr  11999988::114477))..    TThheessee  aauutthhoorriittiieess  aarree  

ddeeffiinneedd  iinn  llaaww  aanndd  sshhoouulldd  bbee  eexxeerrcciisseedd  oonnllyy  ffoorr  lleeggaall  llaaww--eennffoorrcceemmeenntt  ppuurrppoosseess..    TThhee  

iilllleeggaall  uussee  ooff  tthheessee  aauutthhoorriittiieess  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ggaaiinn  mmaanniiffeessttss  aann  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiiccee  tthhaatt  iiss  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThheerree  aarree,,  hhoowweevveerr,,  vvaarriioouuss  ffaaccttoorrss  

wwhhiicchh  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ccaauussee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    FFiigguurree  33..11  ddeeppiiccttss  tthhee  
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mmaaiinn  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

FFIIGGUURREE  33..11::    WWhhaatt  ddoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  tthhee  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  iinn  yyoouurr  uunniitt??      
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TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  oorrggaanniissaattiioonnaall  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  ccaann  bbee  ccaauusseedd  bbyy  

vvaarriioouuss  ffaaccttoorrss..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  qquueessttiioonn  ddeeppiicctteedd  iinn  FFiigguurree  33..11,,  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  

ttoo  bbee  tthhee  ccaauussee  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  yyoouurr  uunniitt??,,  3322%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  

iinnddiiccaatteedd  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  2200%%  iinnddiiccaatteedd  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt,,  1155%%  

iinnddiiccaatteedd  ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess,,  1122%%  iinnddiiccaatteedd  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  

ttrraaiinniinngg,,  1100%%  iinnddiiccaatteedd  oovveerrcceennttrraalliisseedd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  99%%  iinnddiiccaatteedd  lleeaanneerr  sseenntteenncceess  

ffoorr  ccoorrrruupptteerrss  aanndd  22%%  iinnddiiccaatteedd  rreessiissttaannccee  ttoo  cchhaannggee..    FFiigguurree  33..11  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  

ccoommpplleexx  nnaattuurree  ooff  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  aanndd  hhooww  vvaarriioouuss  ffaaccttoorrss  ccaann  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  nneeggaattiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  eexxppllaaiinnss  ssuucchh  mmaatttteerrss..    TThhee  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aarree  ffaacceedd  wwiitthh  vvaarriioouuss  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  

cciirrccuummssttaanncceess,,  wwhhiicchh  aarree  ddiiccttaatteedd  bbyy  aa  nneeuuttrraall  ttuurrnn  ooff  eevveennttss,,  tthhaatt  nneeeeddss  uurrggeenntt  ddeecciissiioonnss  

aanndd  aaccttiioonnss  oonn  tthhee  ssppoott..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  ttoo  aannaallyyssee  tthhee  

ccaauusseess  aanndd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  lleeggaalliittyy,,  

nneecceessssiittyy  aanndd  pprrooppoorrttiioonnaalliittyy..      
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IInn  tteerrmmss  ooff  lleeggaalliittyy,,  iitt  iiss  ccrriittiiccaall  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  uusseedd  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

ssiittuuaattiioonn  hhaass  iittss  bbaassiiss  iinn  nnaattiioonnaall  llaaww..    IInn  tteerrmmss  ooff  nneecceessssiittyy,,  iitt  wwiillll  bbee  uupp  ttoo  tthhee  ppoolliiccee  

ooffffiicceerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  uusseedd  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonn  wwaass  nneecceessssaarryy..    

AAnndd  iinn  tteerrmmss  ooff  pprrooppoorrttiioonnaalliittyy,,  iitt  wwiillll  bbee  uupp  ttoo  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  

aauutthhoorriittyy  uusseedd  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonn  wwaass  iinn  pprrooppoorrttiioonn  ttoo  tthhee  sseerriioouussnneessss  ooff  tthhee  ooffffeennccee  

ddiirreecctteedd  ttoowwaarrddss  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  llaaww--eennffoorrcceemmeenntt  oobbjjeeccttiivveess  ((DDee  RRoovveerr  

11999988::114477))..    OOnnllyy  iinn  ssiittuuaattiioonnss  wwhheerree  aallll  tthhrreeee  qquueessttiioonnss  aarree  aannsswweerreedd  iinn  tthhee  aaffffiirrmmaattiivvee,,  

wwiillll  tthhee  uussee  ooff  ssuucchh  aauutthhoorriittyy  bbee  jjuussttiiffiiaabbllee,,  bbuutt  iiff  aannyy  ooff  tthhee  tthhrreeee  qquueessttiioonnss  iiss  aannsswweerreedd  iinn  

tthhee  nneeggaattiivvee,,  iitt  wwiillll  mmeeaann  aann  aabbuussee  ooff  aauutthhoorriittyy  wwhhiicchh  iiss  ttaannttaammoouunntt  ttoo  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  aannaallyysseess  tthhee  ffaaccttoorrss  iinn  FFiigguurree  33..11  wwhhiicchh  hhaavvee  

tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aannaallyysseess  tthhee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeevveelloopp  eeffffeeccttiivvee  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss..  

  

33..22..11  DDeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy          

SScchhwweellllaa  ((11999966::116644))  aarrgguueess  tthhaatt  aann  eessttaabblliisshheedd  oorrggaanniissaattiioonn  wwiitthh  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iiss  lliikkeellyy  ttoo  eexxppeerriieennccee  ddiisshhoonneesstt  pprraaccttiicceess  aammoonngg  iittss  eemmppllooyyeeeess  bbyy  

eexxppllooiittiinngg  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  ppeerrssoonnaall  ggaaiinn..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  

tthhee  aabbsseennccee  ooff  aaccccoouunnttiinngg  mmeeaassuurreess  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  mmaakkee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  

ddeevviiaattee  ffrroomm  tthhee  sseett  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess..    TThheessee  ccoouulldd  bbee  mmaanniiffeesstteedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ppoolliiccee  

bbrruuttaalliittyy,,  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  iinnttiimmiiddaattiioonn  aanndd  iilllliicciitt  uussee  ooff  wweeaappoonnss..    IInn  

rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn,,  WWhhaatt  ccoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  tthhee  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS??,,  3322%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinn  FFiigguurree  33..11  

iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ccaann  ddeevveelloopp  nneeggaattiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwhheenn  tthheerree  iiss  aann  eelleemmeenntt  ooff  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  

  

TThhee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  bbootthh  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  rreemmaaiinnss  tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  tthhee  

eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeenntt..    IItt  eennccoouurraaggeess  

aannsswweerraabbiilliittyy  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ffoorr  rreennddeerreedd  aanndd//oorr  uunnrreennddeerreedd  sseerrvviicceess  ((MMaalluulleekkee  

11999999::33))..    CChhaapptteerr  22  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  tthhrroouugghh  iittss  

BBiillll  ooff  RRiigghhttss,,  rreeqquuiirreess  aallll  sspphheerreess  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ffuunnccttiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  bboouunnddss  ooff  wwhhaatt  iiss  

rreeaassoonnaabbllee  aanndd  jjuussttiiffiiaabbllee  iinn  aann  ooppeenn  aanndd  ddeemmooccrraattiicc  ssoocciieettyy,,  bbaasseedd  oonn  hhuummaann  ddiiggnniittyy,,  

eeqquuaalliittyy  aanndd  ffrreeeeddoomm..    IInn  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  ssttrraatteeggiieess,,  wwhheenn  tthhee  bbeehhaavviioouurr  ooff  iinnddiivviidduuaall  
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ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iiss  nnoott  ccaarreeffuullllyy  ddeeffiinneedd,,  ddeessccrriibbeedd  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iiss  vvaagguuee  aanndd  ddiiffffuusseedd,,  

ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  mmaallaaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ccoorrrruuppttiioonn  ccoouulldd  ooccccuurr..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  

ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  iiss  aappppaarreenntt  tthhaatt  nnoo  iinnddiivviidduuaall  oorr  oorrggaanniissaattiioonn  ccaann  ppeerrffoorrmm  aann  aapppprroopprriiaattee  

ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  ffuunnccttiioonn  wwiitthhoouutt  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  wwiiddeesspprreeaadd  rreessppeecctt  aanndd  ssuuppppoorrtt  iinn  tthhee  

ccoonntteexxtt  ooff  ppuubblliicc  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ((SSAAPPSS,,22000066))..    TThhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  

tthhee  JJCCPPSS  sshhoouulldd  eennssuurree  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  tthhaatt  mmeeeettss  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss..    IInnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  lleeaarrnn  ttoo  aaccccoouunntt  aanndd  bbee  rreessppoonnssiibbllee  

ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  aaccttiioonnss..    TThhiiss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..      

    

SSeeccttiioonn  220077((11))  ((22))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt  

tthhee  PPrreessiiddeenntt  aass  hheeaadd  ooff  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  aappppooiinnttss  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonneerr  ooff  tthhee  PPoolliiccee  

SSeerrvviiccee  wwhhoo  iiss  ttoo  ccoonnttrrooll  aanndd  mmaannaaggee  tthhee  sseerrvviiccee  wwhhiillee  aaccccoouunnttiinngg  ttoo  tthhee  ccaabbiinneett  mmeemmbbeerr  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppoolliicciinngg..    CCrreeaattiinngg  aa  ssttrroonngg  cchhaaiinn  ooff  ccoommmmaanndd  mmiigghhtt  ffaacciilliittaattee  ccoonnttrrooll  aanndd  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy..    TThhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  rruullee  ooff  llaaww  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  eevveerryy  iinnddiivviidduuaall  ttoo  oobbeeyy  aanndd  ttoo  

bbee  hheelldd  aaccccoouunnttaabbllee  iiff  oonnee  bbrreeaakkss  iitt..    HHoowweevveerr,,  tthhee  dduuee  pprroocceessss  ooff  tthhee  llaaww  iinnssiissttss  tthhaatt  tthhee  

llaaww  bbee  eeqquuaallllyy,,  ffaaiirrllyy  aanndd  ccoonnssiisstteennttllyy  eennffoorrcceedd..    TThhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  rreeqquuiirreedd  

ttoo  uupphhoolldd  aanndd  eennffoorrccee  tthhee  llaaww,,  bbuutt  aarree  nnoott  aabboovvee  tthhee  llaaww..    TThheeyy  ccaann  aallssoo  ffaaccee  ccrriimmiinnaall  

pprroosseeccuuttiioonn,,  aarrrreesstt,,  ddeetteennttiioonn,,  ttrriiaall  aanndd  iimmpprriissoonnmmeenntt,,  iiff  tthheeyy  aarree  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  bbrreeaakkiinngg  

tthhee  llaaww..    CCiivviill  ccllaaiimmss  ffoorr  ddaammaaggeess  ccaann  aallssoo  bbee  iinnssttiittuutteedd  aaggaaiinnsstt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  

bbyy  iinnjjuurreedd  ppaarrttiieess  iinn  ccaasseess  ooff  iinntteennttiioonnaall  aanndd  mmaalliicciioouuss  uunneetthhiiccaall  ccoonndduuccttss  wwhhiicchh  

oovveerrllooookkeedd  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  mmeeaassuurreess..    IInn  ccaasseess  ooff  mmiissccoonndduucctt  tthhaatt  ccaann  ccaauussee  

hhaarrmm  ttoo  cciivviilliiaannss,,  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ccaann  bbee  hheelldd  ppeerrssoonnaallllyy  lliiaabbllee  ((SSAAPPSS,,22000066))..    FFrroomm  wwhhaatt  

hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  tthhuuss  ffaarr,,  iitt  ccoouulldd  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  bbootthh  iinntteerrnnaall  aanndd  

eexxtteerrnnaall  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ppoossiittiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

33..22..22  PPoooorr  mmaannaaggeemmeenntt                    

TThhee  eelleemmeenntt  ooff  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  iinntteerrttwwiinneedd  wwiitthh  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..    

IItt  iiss  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  pprreerrooggaattiivvee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  eemmppllooyyeeeess  aaccccoouunntt  ffoorr  tthheeiirr  aaccttiioonnss..    

TThhuuss,,  tthhee  cchhiieeff  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ooff  aa  mmaannaaggeerr  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  oonnee’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  rreessoollvvee  iissssuueess  

ooff  ccoommppeettiinngg  eetthhiiccaall  ccooddeess,,  bbee  iitt  oonn  lleeggaall,,  tteecchhnniiccaall,,  ppeerrssoonnaall,,  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  

oorrggaanniissaattiioonnaall  lleevveell  ((SSttiillllmmaann  11999922::448888))..    IInn  pprraaccttiiccee,,  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  mmaanniiffeesstteedd  bbyy  

tthhee  iinnccrreeaassiinngg  eexxtteenntt  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  uussiinngg  aanndd  aaccqquuiirriinngg  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthheeiirr  

ppeerrssoonnaall  uussee..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ppoolliiccee  mmaannaaggeemmeenntt  eetthhiiccss  iiss  tthhee  mmeeaannss  ooff  mmoottiivvaattiioonn  tthhaatt  

hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ddiirreecctt  tthhee  ccoonndduucctt  aanndd  bbeehhaavviioouurr  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aanndd  pprroovviiddee  tthhee  nneecceessssaarryy  gguuiiddeelliinneess  iinn  eetthhiiccaall  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg..    IInn  tthhee  
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ccoonntteexxtt  ooff  mmaannaaggeemmeenntt,,  SSAAPPSS  RReegguullaattiioonn  1188  ((11999977))  ccoonnssiiddeerrss  iitt  uunneetthhiiccaall  ttoo  ttrreeaatt      lloowweerr--

rraannkkiinngg  ooffffiicceerrss  iinn  aa  ttyyrraannnniiccaall  oorr  oopppprreessssiivvee  mmaannnneerr..    IItt  iiss  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ddiirreecctt  aanndd  mmaannaaggee  ssuubboorrddiinnaatteess  ttoo  aann  eetthhiiccaall  ppoossiittiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  ppoolliiccee  

sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  ssttaannddaarrddss..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  mmaannaaggee  eetthhiiccss  iinn  tthhee  

ccoonntteexxtt  ooff  ppoolliicciinngg  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  

ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ppllaayy  aa  lleeaaddiinngg  rroollee  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  

ffrraammeewwoorrkk  aanndd  tthhaatt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDuu  TTooiitt  eett  aall..  ((11999988::112266)),,  tthheerree  aarree  vvaarriioouuss  eelleemmeennttss  wwhhiicchh  hhaavvee  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk,,  nnaammeellyy::  

  eessttaabblliisshhiinngg  aanndd  eennffoorrcciinngg  aa  hhiigghh  mmoorraall  ttoonnee  iinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn;;      

  ddeevveellooppiinngg  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  eennccoouurraaggee  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonn  ((ee..gg..  aann  eennffoorrcceeaabbllee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt));;      

  rreewwaarrddiinngg  pprrooppeerr  bbeehhaavviioouurr;;    

  iinnvvoollvviinngg  ccoolllleeaagguueess  aanndd  tthhee  ppuubblliicc  iinn  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg;;    

  eessttaabblliisshhiinngg  aa  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  rriigghhttss  aanndd  

mmaannaaggeemmeenntt’’ss  pprreerrooggaattiivveess;;    

  eennssuurriinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  aa  ssyysstteemm  ooff  rreepprreesseennttaattiivvee  

ddeemmooccrraaccyy;;  aanndd    

  ddiisscclloossiinngg  wwaassttaaggee  ooff  rreessoouurrcceess,,  iilllleeggaall  aaccttiivviittiieess  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  

ppuubblliicc  ttrruusstt  ((wwhhiissttllee--bblloowwiinngg))..      

  

TThhee  aabboovvee  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  bbeehhaavviioouurr  hhaass  aa  mmaajjoorr  

iimmppaacctt  oonn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  rreessppeeccttiivvee  ssuubboorrddiinnaatteess..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  

qquueessttiioonn,,  WWhhaatt  ccoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  tthhee  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS??,,  2200%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt  ((FFiigguurree  33..11))..    

TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  ddeeffiinneess  tthhee  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  

hhaass  ttoo  ttrreeaatt  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss,,  eessppeecciiaallllyy  oonn  iissssuueess  ooff  hhiirriinngg,,  wwaaggeess,,  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  

eemmppllooyyeeee  pprriivvaaccyy..    IInn  pprraaccttiiccee,,  iiff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  bbeeccoommeess  aawwaarree  ooff  eelleemmeennttss  ooff  

nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aammoonngg  ssuubboorrddiinnaattee  ooffffiicceerrss  aanndd  aalllloowwss  iitt  ttoo  ccoonnttiinnuuee,,  iitt  wwiillll  

bbee  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhee  pprraaccttiiccee  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  
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ddeeaall  wwiitthh  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt,,  sseeccrreeccyy  aanndd  hhoonneessttyy..    PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

    

RRaasshheeeedd  ((11999955::2211))  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ddiirreeccttllyy  oorr  

iinnddiirreeccttllyy  iinnfflluueennccee  oorr  aaffffeecctt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  

ffuunnccttiioonnss,,  eeiitthheerr  iinn  aa  ppoossiittiivvee  oorr  nneeggaattiivvee  wwaayy..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  eennssuurree  aa  ggoooodd  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  

tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  ccoommmmuunniittyy  aatt  llaarrggee..    TThheerreeffoorree,,  mmaannaaggeemmeenntt  eetthhiiccss  rreemmaaiinnss  tthhee  ssoocciiaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aann  oorrggaanniissaattiioonn  bbeeiinngg  eexxpprreesssseedd  tthhrroouugghh  mmaannaaggeemmeenntt..    TThhee  iissssuuee  ooff  

nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  uunnddeerrmmiinnee  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn’’ss  ssoocciiaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  aaccttiioonnss..    

  

SSAAPPSS  RReegguullaattiioonn  1188  ((11999977))  oouuttlliinneess  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  aa  dduuttyy  ttoo  rreemmaaiinn  

eetthhiiccaall  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy,,  bbee  sseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  

aanndd  hhoonneessttllyy  hhaannddllee  tthhee  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess..    HHoowweevveerr,,  DDuu  TTooiitt  eett  aall..  ((11999988::112255))  aarrgguuee  tthhaatt  aa  

hhiigghhllyy  uunnssttaabbllee  ppoolliittiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt  mmiigghhtt  ffoorrccee  ppoolliiccee  ccoommmmaannddeerrss  ttoo  ffeeeell  pprreessssuurreedd  aanndd  

iimmpplleemmeenntt  tthhee  ppoolliittiiccaall  pprrooggrraammmmeess  wwhhiicchh  mmiigghhtt  hhaarrmm  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  iinntteeggrriittyy..    TThhiiss  

iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  ddeecciissiioonnss  hhaavvee  ffaarr--rreeaacchhiinngg  eeffffeeccttss  oonn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  tthhaatt  tthhiiss  ccoouulldd  aaffffeecctt  tthhee  eennttiirree  oorrggaanniissaattiioonn..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  

ddiisssseerrttaattiioonn,,  FFiigguurree  33..22  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  lleevveell  ooff  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  

tthheeiirr  ccoommmmaannddeerrss..  

  

  

FFIIGGUURREE  33..22::    DDoo  yyoouu  ggeett  aapppprroopprriiaattee  mmoottiivvaattiioonn  ffrroomm  yyoouurr  ccoommmmaannddeerrss??      

  

51%49%
Yes = 51%
No = 49%
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IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  qquueessttiioonn  ddeeppiicctteedd  iinn  FFiigguurree  33..22,,  DDoo  yyoouu  ggeett  aapppprroopprriiaattee  mmoottiivvaattiioonn  ffrroomm  

yyoouurr  ccoommmmaannddeerrss??,,  5511%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  YYeess,,  tthheeyy  ddoo  ggeett  aapppprroopprriiaattee  

mmoottiivvaattiioonn  ffrroomm  tthheeiirr  ccoommmmaannddeerrss,,  wwhhiillee  4499%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  NNoo..    TThhee  

SSAAPPSS  DDiisscciipplliinnaarryy  RReegguullaattiioonnss  ((11999966::1155))  cclleeaarryy  aasssseerrttss  tthhaatt  aannyy  ffoorrmm  ooff  ttoorrttuurree,,  

ccoorrrruuppttiioonn,,  tthheefftt,,  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  sseexxuuaall  hhaarrrraassssmmeenntt  ccoonnssiissttiinngg  ooff  

rreeqquueessttss  ffoorr  sseexxuuaall  ffaavvoouurrss  iinn  rreettuurrnn  ooff  eemmppllooyymmeenntt  bbeenneeffiittss,,  mmuuttiinnyy,,  ssttrriikkeess,,  sseerriioouuss  

iinnssuurrbbooddiinnaattiioonn  oorr  aannyy  ssiimmiillaarr  mmiissccoonndduucctt,,  aarree  rreeggaarrddeedd  aass  sseerriioouuss  mmiissccoonndduucctt  aatt  aallll  

ttiimmeess..      

  

FFrroomm  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  tthhuuss  ffaarr,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  

aapppprroopprriiaatteellyy  mmoottiivvaattee  iittss  ssuurrbbooddiinnaatteess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss,,  wwhhiicchh  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    HHoowweevveerr,,  

tthhee  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  iinnaabbiilliittyy  ttoo  aapppprroopprriiaatteellyy  mmoottiivvaattee  iittss  ssuurrbbooddiinnaatteess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

iinnhhiibbiitt  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

FFuurrtthheerrmmoorree,,  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ffoollllooww--uupp  qquueessttiioonn  ooff  FFiigguurree  33..22,,  tthhee  4499%%  rreessppoonnddeennttss  

wwhhoo  iinnddiiccaatteedd  NNoo,,  cciitteedd  vvaarriioouuss  rreeaassoonnss  ffoorr  tthheeiirr  ddee--mmoottiivvaattiioonn  bbyy  tthheeiirr  ccoommmmaannddeerrss  aass  

ddeeppiicctteedd  oonn  FFiigguurree  33..33..      

  

  

  

  

  

FFIIGGUURREE  33..33::    IIff  yyoouurr  aannsswweerr  ttoo  qquueessttiioonn  33  ooff  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirree  ((FFiigguurree  33..22))  iiss  NNoo,,  

wwhhyy  aarree  yyoouu  nnoott  aapppprroopprriiaatteellyy  mmoottiivvaatteedd  bbyy  yyoouurr  ccoommmmaannddeerrss??      
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6% 1%

42%

24%

17%

10%
Do they behave unethically

Unable to carry out their
work 
Are they always not helpful

Are they not appointed on
merit
Don't they have relevant
skills & qualifications
Other

  

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  qquueessttiioonn  ddeeppiicctteedd  iinn  FFiigguurree  33..33,,  4422%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  

tthheeyy  ddoo  nnoott  ggeett  aapppprroopprriiaattee  mmoottiivvaattiioonn  ffrroomm  tthheeiirr  ccoommmmaannddeerrss  bbeeccaauussee  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  

bbeehhaavvee  uunneetthhiiccaallllyy,,  2244%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthheeiirr  wwoorrkk  

pprrooppeerrllyy,,  1177%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  nnoott  aallwwaayyss  hheellppffuull,,  1100%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  iiss  nnoott  aappppooiinntteedd  oonn  mmeerriitt,,  66%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  ddooeess  nnoott  hhaavvee  rreelleevvaanntt  sskkiillllss  aanndd  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  oonnllyy  11%%  ooff  tthhee  

rreessppoonnddeennttss  cciitteedd  ootthheerr  rreeaassoonnss  ssuucchh  aass  llaacckk  ooff  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  

oobblliiggaattiioonnss  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt,,  DDuu  TTooiitt  eett  aall..  

((11999988::112266))  aarrgguuee  tthhaatt  ssuubb--ssttaannddaarrdd  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  llaacckk  ooff  ppllaannnniinngg,,  

vvaagguuee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  llaaxx  ccoonnttrrooll  aanndd  aabbsseennccee  ooff  ssuuppppoorrtt  oorr  iinnaaddeeqquuaattee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

pprrooggrreessss..      

  

EEtthhiiccaall  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  eeffffeeccttiivveellyy  mmaannaaggiinngg  aann  aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprroocceessss  

wwhhiicchh  ccoommpprriisseess  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  ttaasskkss,,  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  ccoohheessiivvee  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  aanndd  

tthhee  ggoooodd  mmoottiivvaattiioonn  ooff  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss..    FFrroomm  tthhee  llaatttteerr  aarrgguummeennttss,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  

tthhee  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  rreeaalliissaattiioonn  ooff  tthhee  

eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IItt  iiss  tthheerreeffoorree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  

ccoommpprreehheennssiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  eetthhiiccaall  iissssuueess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  eetthhiiccss,,  ppoooorr  

mmaannaaggeemmeenntt  iiss  nnoott  aallwwaayyss  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  llaacckk  ooff  jjuuddggeemmeenntt  oorr  ffaaiilluurree  ooff  iinntteelllleecctt,,  bbuutt  iitt  iiss  

tthhee  ffaaiilluurree  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt  

ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  tthhee  ffaaiilluurree  ttoo  aacchhiieevvee  aa  ddeessiirreedd  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss..      

33..22..33  PPoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess                
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AAccccoorrddiinngg  ttoo  RRaasshheeeedd  ((11999955::2233)),,  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ppoooorr  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  

mmiisseerraabbllee  ppaayy  iiss  aa  ccrriittiiccaall  ccoonnttrriibbuuttoorr  ttoo  tthhee  lloossss  ooff  iinntteeggrriittyy  aanndd  ddeepplloorraabbllee  sseerrvviiccee  iinn  mmoosstt  

llaaww--eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess..    TThhee  ppoooorr  ssaallaarriieess  wwiillll  nnoott  mmoottiivvaattee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  

iinnccrreeaassee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  oorr  rraatthheerr  eennhhaannccee  tthheeiirr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  eetthhiiccss  

ssttaannddaarrddss..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  

ssaallaarriieess  aarree  nnoott  ccoommppeettiittiivvee  wwiitthh  wwhhaatt  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ooffffeerrss  ffoorr  ssiimmiillaarr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  

aanndd  lleevveellss  ooff  ccoommppeetteennccee  ((RRaasshheeeedd  11999955::2244))..  TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  lleeaaddss  ttoo  tthhee  uunnccoonnttrroollllaabbllee  

lloossss  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ttaalleenntt  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  lleeaavviinngg  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  wwiitthh  ddeeaaddwwoooodd  oorr  

mmeeddiiooccrree  eelleemmeennttss  aanndd  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iiss  nnoott  iimmmmuunnee  ffrroomm  tthhee  llaatttteerr  aasssseerrttiioonn..    IInn  

rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn,,  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  tthhee  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  yyoouurr  uunniitt??,,  1155%%  ooff  tthhee    rreessppoonnddeennttss  iinn  FFiigguurree  33..11  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  

ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  ddoo  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..            

  

SSiinnccee  tthhee  aaddvveenntt  ooff  ddeemmooccrraaccyy  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  tthhee  SSAAPPSS  hhaass  ccoommmmiissssiioonneedd  vvaarriioouuss  

rreeffoorrmmss,,  bbuutt  mmoosstt  ooff  iittss  rreeffoorrmm  pprrooggrraammmmeess  ddeeaalltt  wwiitthh  iissssuueess  ooff  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  

ccoorrrruuppttiioonn  wwhhiillee  tthhee  iissssuuee  ooff  ppaayy  rreemmaaiinnss  uunnrreessoollvveedd  oorr  uunnaatttteennddeedd..    TThhee  SSttaarr  ((22000044::44))  

rreeppoorrttss  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  mmaajjoorr  cciittiieess  iinncclluuddiinngg  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  ttaakkee  

uupp  sseeccuurriittyy  dduuttiieess  wwiitthh  pprriivvaattee  sseeccuurriittyy  ccoommppaanniieess  oouuttssiiddee  tthheeiirr  wwoorrkkiinngg  sshhiiffttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ssuupppplleemmeenntt  tthheeiirr  ssaallaarriieess..    TThhee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ppoooorr  ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  rreewwaarrdd  ppoolliicciieess  

hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IItt  

hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ccaauussee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  eennggaaggee  iinn  ccoorrrruupptt  pprraaccttiicceess  iinncclluuddiinngg  ggrraanndd  

ffrraauudd,,  bbrriibbeerryy,,  kkiicckkbbaacckkss,,  cciirrccuummvveennttiinngg  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ttoo  aaggggrraannddiissee  ppeerrssoonnaall  

aaddvvaannttaaggee  bbyy  uussiinngg  bbootthh  ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooppeerrttyy  aanndd  ttiimmee  ffoorr  pprriivvaattee  ggaaiinnss  ((SScchhmmaalllleeggeerr  

22000033::222277))..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  iinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  SSAAPPSS  ttoo  ppaayy  ssaallaarriieess  wwhhiicchh  wwiillll  eennaabbllee  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  lleeaadd  aa  ssttaannddaarrdd  ooff  lliiffee  tthhaatt  ccoommmmeennssuurraatteess  wwiitthh  tthheeiirr  

pprrooffeessssiioonnaall  iiddeennttiittyy  aanndd  ccaarreeeerr  ssttaattuuss  eennccoouurraaggeess  ssuucchh  ccoorrrruupptt  pprraaccttiicceess..    CCoonnssiiddeerriinngg  

tthhee  vviieewwss  ooff  SScchhmmaalllleeggeerr  ((22000033::222277)),,  iitt  ccoouulldd  bbee  aarrgguueedd  tthhaatt  uunnccoommppeettiittiivvee  ssaallaarriieess  ffoorr  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  tthheemm  ttoo  rreessoorrtt  ttoo  uunnccoonnvveennttiioonnaall  

mmeeaannss  ooff  ssuupppplleemmeennttiinngg  tthheeiirr  iinnccoommee  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  eennddss  mmeeeett..      

IInn  jjuuxxttaappoossiittiioonn,,  tthhee  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  ccoouulldd  bbee  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  mmoottiivvaattiioonn  ooff  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ffoorr  aa  ccoouurrssee  ooff  aaccttiioonn  tthhaatt  eennhhaanncceess  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhiiss  iiss  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    

IInnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  eennjjooyy  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  ssttaattuuss  wwhhiicchh  iiss  nnoott  ccoommmmeennssuurraattee  wwiitthh  tthhee  
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ssaallaarriieess  tthheeyy  rreecceeiivvee..    IInn  tteerrmmss  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss,,  tthhee  mmoonneettaarryy  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurree  

llaarrggeellyy  ppllaayyss  aa  rroollee  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  ttaakkiinngg  bbrriibbeess..    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  SSttrraatteeggyy  ((22000022::33)),,  bbrriibbeerryy  iiss  ddeessccrriibbeedd  aass  

aann  ooffffeerriinngg,,  ggiivviinngg,,  rreecceeiivviinngg,,  oorr  ssoolliicciittiinngg  ooff  aannyy  iitteemm  ooff  vvaalluuee  ttoo  iinnfflluueennccee  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  

aann  ooffffiicciiaall  oorr  ootthheerr  ppeerrssoonn  iinn  ddiisscchhaarrggee  ooff  aa  ppuubblliicc  oorr  lleeggaall  dduuttyy..    HHoowweevveerr,,  tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  

ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  cclleeaarrllyy  aasssseerrttss  tthhaatt  iitt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  ffoorr  aa  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  

ttoo  uussee  hhiiss//hheerr  ooffffiicciiaall  ppoossiittiioonn  ttoo  oobbttaaiinn  pprriivvaattee  bbeenneeffiittss  oorr  aacccceepptt  ggiiffttss  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ggaaiinn..    

FFiigguurree  33..44  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  rreessppoonnddeennttss’’  aannaallyyssiiss  ooff  wwhheetthheerr  iinncciiddeennttss  ooff  uunneetthhiiccaall  

ccoonndduucctt  rreemmaaiinneedd  ccoonnssttaanntt  oorr  nnoott..            

  

FFIIGGUURREE  33..44::    DDoo  yyoouu  tthhiinnkk  tthhee  lleevveell  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  hhaass  iinnccrreeaasseedd,,  ddeeccrreeaasseedd  

oorr  ssttaayyeedd  tthhee  ssaammee  ssiinnccee  yyoouu  wweerree  ppaarrtt  ooff  tthhee  SSAAPPSS??      

  

59%
18%

23%

Increased
Decreased
Stayed the same

  

  

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinnddiiccaatteedd  iinn  FFiigguurree  33..44,,  DDoo  yyoouu  tthhiinnkk  tthhee  lleevveell  ooff  

uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  hhaass  iinnccrreeaasseedd,,  ddeeccrreeaasseedd  oorr  ssttaayyeedd  tthhee  ssaammee  ssiinnccee  yyoouu  wweerree  ppaarrtt  ooff  

tthhee  SSAAPPSS??,,  2233%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  iinnccrreeaasseedd,,  1188%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  

ddeeccrreeaasseedd  aanndd  5599%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  ssttaayyeedd  tthhee  ssaammee..    TThhee  iissssuuee  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  bbyy  

ppoolliiccee  eennttaaiillss  tthhee  aabbuussee  ooff  ppoolliiccee  aauutthhoorriittyy  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ggaaiinn  wwhhiicchh  ccoommeess  iinn  mmaannyy  sshhaappeess  

aanndd  ssiizzeess..    IItt  iinncclluuddeess  mmaajjoorr  ddrruugg  ttrraaffffiicckkiinngg,,  mmoonneeyy  llaauunnddeerriinngg  aanndd  llooookkiinngg  tthhee  ootthheerr  wwaayy  

wwhheenn  ccoolllleeaagguueess,,  ffrriieennddss  aanndd  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ccoommmmiitt  mmiinnoorr  vviioollaattiioonnss  ooff  tthhee  llaaww..    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  SScchhmmaalllleeggeerr  ((22000033::222299)),,  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiiccee  aammoonnggsstt  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinncclluuddee  sseerriioouuss  ccrriimmeess  ssuucchh  aass  ggeenneerraall  bbrruuttaalliittyy,,  ddrruuggss  ttrraaddiinngg  

aanndd  ffrraammiinngg  ooff  ssuussppeeccttss..    FFiigguurree  33..44  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ((5599%%))  vviieeww  tthhee  lleevveellss  ooff  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  aass  hhaavviinngg  rreemmaaiinneedd  tthhee  

ssaammee  ssiinnccee  tthhee  ddaayyss  ooff  aappaarrtthheeiidd  SSoouutthh  AAffrriiccaa..    HHoowweevveerr,,  ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  

ssttrruuccttuurreess  ddoo  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..              
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IInncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  ccoouulldd  bbee  ccllaassssiiffiieedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  iitt  

mmoottiivvaatteess  rreecciippiieennttss  iinn  ttaakkiinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccoouurrssee  ooff  aaccttiioonn..  SScchhmmaalllleeggeerr  ((22000033::222288))  

ddiivviiddeess  iinncceennttiivveess  iinnttoo  tthhrreeee  bbrrooaadd  ccllaasssseess,,  nnaammeellyy::    

  rreemmuunneerraattiivvee  iinncceennttiivveess  oorr  ffiinnaanncciiaall  iinncceennttiivveess  wwhhiicchh  eexxiisstt  wwhheerree  aann  

eemmppllooyyeeee  ccaann  eexxppeecctt  ssoommee  ffoorrmm  ooff  mmaatteerriiaall  rreewwaarrdd,,  eessppeecciiaallllyy  mmoonneeyy  

iinn  eexxcchhaannggee  ffoorr  aaccttiinngg  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  wwaayy;;  

  mmoorraall  iinncceennttiivvee  eexxiissttss  wwhheerree  aa  ppaarrttiiccuullaarr  cchhooiiccee  iiss  wwiiddeellyy  rreeggaarrddeedd  aass  

tthhee  rriigghhtt  tthhiinngg  ttoo  ddoo  oorr  aass  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aaddmmiirraabbllee  oorr  wwhheerree  tthhee  ffaaiilluurree  ttoo  

aacctt  iinn  aa  ssppeecciiffiicc  wwaayy  iiss  rreeggaarrddeedd  aass  iinnddeecceenntt..    AA  ppeerrssoonn  aaccttiinngg  oonn  mmoorraall  

iinncceennttiivvee  iinn  tthhee  ppoossiittiivvee  ccoonntteexxtt  ccaann  eexxppeecctt  aa  sseennssee  ooff  sseellff--eesstteeeemm  aanndd  

aapppprroovvaall  oorr  eevveenn  aaddmmiirraattiioonn  ffrroomm  tthhee  ccoommmmuunniittyy  wwhhiillee  tthhee  oonnee  aaccttiinngg  

aaggaaiinnsstt  aa  mmoorraall  iinncceennttiivvee  ccaann  eexxppeecctt  aa  sseennssee  ooff  gguuiilltt  aanndd  ccoonnddeemmnnaattiioonn  

oorr  eevveenn  oossttrraacciissmm  ffrroomm  tthhee  ccoommmmuunniittyy;;  aanndd  

  ccooeerrcciivvee  iinncceennttiivvee  eexxiissttss  wwhheerree  aa  ppeerrssoonn  ccaann  eexxppeecctt  tthhaatt  ffaaiilluurree  ttoo  aacctt  

iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  wwaayy  wwiillll  rreessuulltt  iinn  pphhyyssiiccaall  ffoorrccee  bbeeiinngg  uusseedd  aaggaaiinnsstt  

hhiiss//hheerr  lloovveedd  oonneess  bbyy  ootthheerrss  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  ee..gg..  bbyy  iinnfflliiccttiinngg  ppaaiinn  

tthhrroouugghh  ppuunniisshhmmeenntt,,  iimmpprriissoonniinngg,,  ccoonnffiissccaattiinngg  oorr  ddeessttrrooyyiinngg  oonnee’’ss  

ppoosssseessssiioonnss..      

  

TThheessee  ccaatteeggoorriieess  ddoo  nnoott,,  bbyy  aannyy  mmeeaannss,,  eexxhhaauusstt  eevveerryy  ppoossssiibbllee  ffoorrmm  ooff  iinncceennttiivvee  tthhaatt  aann  

iinnddiivviidduuaall  ppeerrssoonn  mmaayy  hhaavvee..    IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthheeyy  ddoo  nnoott  eennccoommppaassss  tthhee  mmaannyy  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  

iinncceennttiivveess  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  rroouugghhllyy  ggrroouuppeedd  ttooggeetthheerr  uunnddeerr  tthhee  hheeaaddiinngg  ppeerrssoonnaall  iinncceennttiivveess,,  

tthhaatt  mmoottiivvaattee  aann  iinnddiivviidduuaall  ppeerrssoonn  tthhrroouugghh  hhiiss//hheerr  ttaasstteess,,  ddeessiirreess,,  sseennssee  ooff  dduuttyy,,  pprriiddee,,  

ppeerrssoonnaall  ddrriivveess  ttoo  aarrttiissttiicc  ccrreeaattiioonn  oorr  ttoo  aacchhiieevvee  rreemmaarrkkaabbllee  ffeeaattss..    TThhuuss,,  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  rreemmuunneerraattiivvee,,  mmoorraall  aanndd  ccooeerrcciivvee  iinncceennttiivveess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

iinnssttiiggaattee  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..  

  

TThhee  aabbsseennccee  ooff  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  oorr  ppeerrssoonnaall  iinncceennttiivveess  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  iinnssttiiggaattiioonn  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    IInn  

ccoommppaarriissoonn,,  aann  eemmppllooyyeerr  wwhhoo  aavvaaiillss  vvaarriioouuss  kkiinnddss  ooff  iinncceennttiivveess  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  ddeesseerrvviinngg  

eemmppllooyyeeeess  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ggaaiinn  bbeetttteerr  rreessuullttss,,  wwhhiillee  aann  eemmppllooyyeerr  wwhhoo  pprroovviiddeess  nnoo  oorr  lliittttllee  
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iinncceennttiivveess  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ssuuffffeerr  oorr  eexxppeerriieennccee  tthhee  eemmppllooyyeeeess’’  wweeaakk  mmoorraallee..    TThhee  

rreemmuunneerraattiivvee//ffiinnaanncciiaall  iinncceennttiivveess  hhaavvee  ddoommiinnaatteedd  bbootthh  mmoorraall  aanndd  ccooeerrcciivvee  iinncceennttiivveess,,  nnoott  

bbeeccaauussee  tthhee  llaatttteerr  ttwwoo  aarree  uunniimmppoorrttaanntt,,  bbuutt  bbeeccaauussee  rreemmuunneerraattiivvee  iinncceennttiivveess  aarree  tthhee  mmaaiinn  

ffoorrmm  ooff  iinncceennttiivvee  uusseedd  iinn  tthhee  wwoorrlldd..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  ffuullll  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  mmoorraall  iinncceennttiivveess  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

pprroommoottee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    OOvveerr  aanndd  aabboovvee  tthhee  eexxttrreemmeellyy  ddiiffffiiccuulltt  wwoorrkk  tthhaatt  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ppeerrffoorrmm  aanndd  tthheeiirr  ppoossssiibbllee  aatttteemmpptt  ttoo  cclleeaann  uupp  tthheeiirr  aacctt,,  tthheerree  iiss  

lliittttllee  aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt  ffoorr  wwhhaatt  tthheeyy  ddoo..  

  

DDaavviiddss  ((22000055))  aarrgguueess  tthhaatt,,  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  ccoorrrruuppttiioonn,,  ffiinnaanncciiaall  rriisskkss  ssttiillll  oovveerrrriiddee  

rreeppuuttaattiioonnaall  rriisskkss  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  ddeetteerrmmiinniinngg  eetthhiiccaall  pprraaccttiicceess..    IItt  ccoouulldd,,  tthheerreeffoorree,,  bbee  

ddeedduucceedd  tthhaatt  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  hhaavvee  tthhee  ffuullll  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssoocciiaall  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  

iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ccoouulldd  ppoossiittiivveellyy  iinnfflluueennccee  bbootthh  mmoottiivveess  aanndd  aaccttiioonnss  ooff  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ppeerrssoonnaall  iinncceennttiivveess  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ccoommmmoonn  uunnddeerrssttaannddiinngg  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  wwaayy  aa  

ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  aacctt  oorr  ddoo  tthhiinnggss..    TThhee  ssoocciiaall  aannaallyyssiiss  ttaakkeess  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ssiittuuaattiioonn  

ffaacceedd  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall  iinn  aa  ggiivveenn  ppoossiittiioonn  iinn  aa  ggiivveenn  ssoocciieettyy  bbyy  eexxaammiinniinngg  tthhee  pprraaccttiicceess,,  

rruulleess  aanndd  nnoorrmmss  eessttaabblliisshheedd  aatt  aa  ssoocciiaall,,  rraatthheerr  tthhaann  aa  ppeerrssoonnaall  lleevveell  ((DDaavviiddss,,22000055))..    IItt  iiss  

aallssoo  wwoorrtthh  nnoottiinngg  tthhaatt  tthheessee  ccaatteeggoorriieess  aarree  nnoott  nneecceessssaarriillyy  eexxcclluussiivvee,,  bbuutt  oonnee  aanndd  tthhee  

ssaammee  ssiittuuaattiioonn  mmaayy  iinn  iittss  ddiiffffeerreenntt  aassppeeccttss  ccaarrrryy  iinncceennttiivveess  tthhaatt  ccoommee  uunnddeerr  aannyy  oorr  aallll  ooff  

tthheessee  ccaatteeggoorriieess..    TThhee  iissssuuee  ooff  eeccoonnoommiicc  pprroossppeerriittyy  aanndd  ssoocciiaall  eesstteeeemm  iiss  oofftteenn  cclloosseellyy  

iinntteerrttwwiinneedd  aanndd  wwhheenn  tthhee  ppeeooppllee  iinn  aa  ccuullttuurree  tteenndd  ttoo  aaddmmiirree  tthhoossee  wwhhoo  aarree  eeccoonnoommiiccaallllyy  

ssuucccceessssffuull  aanndd  vviieeww  tthhoossee  wwhhoo  aarree  nnoott  wwiitthh  aa  ssppeecciiffiicc  aammoouunntt  ooff  ccoonntteemmpptt  tthhee  pprroossppeecctt  ooff  

ggeettttiinngg  oorr  lloossiinngg  aa  jjoobb  ccaarrrriieess  nnoott  oonnllyy  tthhee  oobbvviioouuss  rreemmuunneerraattiivvee  iinncceennttiivveess,,  bbuutt  aallssoo  

ssuubbssttaannttiiaall  mmoorraall  iinncceennttiivvee..    FFrroomm  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  tthhuuss  ffaarr,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  

ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  wwhhiillee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  

wwiitthhiinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

  

33..22..44  OOvveerrcceennttrraalliisseedd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg                

TThhee  iissssuuee  ooff  oovveerrcceennttrraalliissiinngg  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  iiss  iinnddiiccaattiivvee  ooff  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ddeeffiicciieenntt  

ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess..    
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OOvveerrcceennttrraalliisseedd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  mmoonnooppoolliissee  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  rreedduuccee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  ccrreeaattee  aa  ppllaattffoorrmm  ffoorr  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    DDeelleeggaattiioonn  rreeffeerrss  

ttoo  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  ttrraannssffeerrss  hhiiss//hheerr  ddeelleeggaatteedd  aauutthhoorriittyy  ttoo  tthhee  

ssuubboorrddiinnaattee..    HHoowweevveerr,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ccaannnnoott  bbee  ddeelleeggaatteedd..    IInn  

ccoonnttrraasstt,,  cceennttrraalliissaattiioonn  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  eennssuurriinngg  uunniiffoorrmmiittyy  aanndd  ccoonnssiisstteenntt  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss,,  

mmiinniimmiissiinngg  iinneeqquuaalliittiieess  aanndd  aavvooiiddiinngg  tthhee  dduupplliiccaattiioonn  ooff  ffuunnccttiioonnss  wwhhiillee  ddeecceennttrraalliissaattiioonn  

eennhhaanncceess  llooccaall  aauuttoonnoommyy,,  eemmppoowweerrss  aanndd  eennccoouurraaggeess  ccuussttoommiissaattiioonn,,  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  

iinnccrreeaasseedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((GGaarrcciiaa--ZZaammoorr  22000011::5566))..    HHoowweevveerr,,  tthhee  oovveerrcceennttrraalliissaattiioonn  ooff  

ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  

ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn,,  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  tthhee  

ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  yyoouurr  UUnniitt??,,  1100%%  ((FFiigguurree  33..11))  ooff  tthhee  

rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  oovveerrcceennttrraalliisseedd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg..    IItt  iiss  tthhee  ffoouurrtthh  mmaajjoorr  ccaauussee  ooff  

nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aafftteerr  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess..        

  

BBootthh  ccoonncceeppttss  ooff  cceennttrraalliissaattiioonn  aanndd  ddeecceennttrraalliissaattiioonn  aarree  ccoommpplleexx  aanndd  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall  iinn  

pprraaccttiiccee  aanndd  hhaavvee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ggeenneerraattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwhheenn  eexxcceessssiivveellyy  

aapppplliieedd  ((GGaarrcciiaa--ZZaammoorr,,  22000011))..    HHoowweevveerr,,  tthhee  aapppprroopprriiaattee  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  cceennttrraalliissiinngg  

aanndd  ddeecceennttrraalliissiinngg  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  ssyysstteemmss  rreemmaaiinnss  ccrruucciiaall..    TThhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  

sshhoouulldd  ddeevveelloopp  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  llooccuuss  ooff  

ddeecciissiioonn  rriigghhttss  aanndd  cchhaaiinn  ooff  ccoommmmaanndd..    TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aann  iinntteeggrraatteedd  cchhaaiinn  ooff  

ccoommmmaanndd  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    PPoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

  

GGiillddeennhhuuyyss  ((22000044::9999))  eemmpphhaassiisseess  tthhee  rruullee  ooff  ddeelleeggaattuuss  nnoonn  ppootteesstt  ddeelleeggaarree  wwhhiicchh  mmeeaannss  

tthhaatt  tthhee  ssuubboorrddiinnaattee  mmaayy  nnoott  ddeelleeggaattee  hhiiss//hheerr  ddeelleeggaatteedd  aauutthhoorriittyy  uunnlleessss  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  

hhaass  aalllloowweedd  hhiimm//hheerr  ttoo  ddoo  ssoo..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  tthheerree  aarree  ffoouurr  ttyyppeess  ooff  

ddeelleeggaattiioonn,,  nnaammeellyy  tthhee  mmaannddaattee,,  tthhee  mmiinniisstteerriiuumm,,  ddeeccoonncceennttrraattiioonn  aanndd  ddeecceennttrraalliissaattiioonn..    

HHoowweevveerr,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  oonnllyy  ddeecceennttrraalliissaattiioonn  aanndd  ddeeccoonncceennttrraattiioonn  

wwiillll  bbee  aannaallyysseedd..    DDeecceennttrraalliissaattiioonn  eennttaaiillss  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  rreeggaarrddss  hhiiss//hheerr  

ssuubboorrddiinnaattee  aass  aann  iinnddeeppeennddeenntt  eennttiittyy,,  wwhhiillee  iinn  ddeeccoonncceennttrraattiioonn  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  rreettaaiinnss  tthhee  

ffiinnaall  aauutthhoorriittyy  aanndd  mmaayy  eevveenn  iinntteerrvveennee  iinn  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  aanndd  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  ssuubboorrddiinnaattee..    

TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  wwiitthhiinn  ddeecceennttrraalliissaattiioonn,,  tthhee  ssuubboorrddiinnaattee  iiss  aann  iinnddeeppeennddeenntt  eennttiittyy  wwhhiillee  iinn  

ddeeccoonncceennttrraattiioonn,,  tthhee  ssuubboorrddiinnaattee  iiss  aa  ddeeppeennddeenntt  eennttiittyy..    IItt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  

tthhaatt  aannyy  kkiinndd  ooff  ddeelleeggaattiioonn  mmuusstt  hhaavvee  aa  ssttaattuuttoorryy  oorriiggiinn  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  
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iilllleeggaall  ooppeerraattiioonnss  aanndd  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrroollss..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS  sshhoouulldd  uuttiilliissee  ddeecceennttrraalliissaattiioonn  iinn  iittss  ddaaiillyy  ppoolliicciinngg  dduuttiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aanndd  eennssuurree  eeffffeeccttiivvee  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg..    DDeecceennttrraalliissaattiioonn  iiss  nnoott  

lliinnkkeedd  ttoo  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  bbuutt  eesssseennttiiaall  ffoorr  tthhee  ssuubboorrddiinnaattee  ttoo  aaccccoouunntt  

ttoo  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  oonn  tthhee  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  oorr  nnoott  ttaakkeenn..            

  

IItt  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  sshhoouulldd  aacctt  wwiitthhiinn  tthhee  pprrooppeerr  

aauutthhoorriittyy  aanndd  aavvooiidd  oovveerrcceennttrraalliissiinngg  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg..    TThhee  ddeelleeggaattiioonn  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

aaiimmss  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  ssmmooootthh  aanndd  mmoosstt  rraappiidd  eexxeeccuuttiioonn  ooff  ppoolliicciinngg  ffuunnccttiioonnss  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  

ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  aa  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  wwhhoo  oonnllyy  

eexxeeccuutteess  ccoommmmaannddss  ffrroomm  tthhee  sseenniioorrss  wwiitthhoouutt  eeffffeeccttiivvee  uussee  ooff  hhiiss//hheerr  oowwnn  ddiissccrreettiioonn  aanndd  

iinniittiiaattiivveess  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbeeccoommee  uunneenntthhuussiiaassttiicc  aanndd  uunniinntteerreesstteedd  iinn  hhiiss//hheerr  wwoorrkk..    TThhiiss  

ssiittuuaattiioonn  ccoouulldd  ddeevveelloopp  iinnttoo  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ddeelleeggaattiioonn  ooff  

aauutthhoorriittyy  rreeqquuiirreess  ffuullll  aaddhheerreennccee  ttoo  tthhee  pprrooppeerr  cchhaaiinn  ooff  ccoommmmaanndd  bbeeccaauussee  aannyy  ppoolliiccee  

ooffffiicceerr  wwhhoo  mmiigghhtt  ttaakkee  ssppeecciiffiicc  aaccttiioonnss  wwiitthhoouutt  aapppprroopprriiaattee  ddeelleeggaatteedd  aauutthhoorriittyy  wwiillll  bbee  hheelldd  

lleeggaallllyy  lliiaabbllee  ffoorr  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  ssuucchh  aaccttiioonnss..  

  

33..22..55  LLeeaanneerr  sseenntteenncceess  ((ssoofftt  ppeennaallttiieess))  ffoorr  ccoorrrruupptteerrss    

PPoooorr  mmaannaaggeerriiaall  ssttrraatteeggiieess  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  tthhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  lleeaanneerr  oorr  ssoofftt  

ppeennaallttiieess  ttoo  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccoorrrruupptteerrss..    TThhiiss  pprraaccttiiccee  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    LLeeaanneerr  sseenntteenncceess  ((ssoofftt  ppeennaallttiieess))  rreeffeerr  ttoo  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  lliigghhtt  

sseenntteenncceess  oorr  ffiinneess  aarree  iimmppoosseedd  oonn  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  ccoommmmiitttteedd  

uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  ((NNPPAA,,22000055))..    IInn  tthhee  wwoorrkk  eennvviirroonnmmeenntt,,  ccoorrrruuppttiioonn  ccaann  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  

aass  aa  ssoopphhiissttiiccaatteedd  pprraaccttiiccee  bbeeccaauussee  wwhhaatt  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  mmoosstt  rreepprreehheennssiibbllee  

uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  bbyy  oonnee  ssoocciieettyy  mmaayy  nnoott  bbee  vviieewweedd  aass  ssuucchh  bbyy  ootthheerr  ssoocciieettiieess  ((DDwwiivveeddii  

11997788::88))..    TThhuuss,,  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  lliisstt  ooff  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  oorr  ccoorrrruupptt  

aaccttiivviittiieess  iiss  ddiiffffiiccuulltt  aanndd  mmaayy  bbee  ddaannggeerroouussllyy  mmiisslleeaaddiinngg..    HHoowweevveerr,,  DDwwiivveeddii  ((11997788::88))  lliissttss  

aa  ffeeww  eexxaammpplleess  ooff  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess,,  nnaammeellyy  bbrriibbeerryy,,  tthheefftt,,  nneeppoottiissmm,,  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreessttss  

((iinncclluuddiinngg  ssuucchh  aaccttiivviittiieess  aass  ffiinnaanncciiaall  ttrraannssaaccttiioonnss  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ggaaiinn)),,  mmiissuussee  ooff  iinnssiiddee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ggaaiinn,,  pprrootteeccttiinngg  iinnccoommppeetteennccee,,  rreegguullaattiinngg  ttrraaddee  pprraaccttiiccee  oorr  

lloowweerriinngg  ssttaannddaarrddss  iinn  ssuucchh  aa  mmaannnneerr  aass  ttoo  ggiivvee  aaddvvaannttaaggee  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss,,  aass  wweellll  

aass  tthhee  uussee  aanndd  aabbuussee  ooff  ooffffiicciiaall  oorr  ssttaattee  pprrooppeerrttiieess  ffoorr  pprriivvaattee  ggaaiinnss..  

  

IInn  tthhee  llaaww--eennffoorrcceemmeenntt  eennvviirroonnmmeenntt,,  tthhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  lleeaanneerr  sseenntteenncceess  oorr  ssoofftt  ppeennaallttiieess  
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ffoorr  ccoorrrruupptteerrss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  iinneeffffiicciieennccyy,,  mmiissttrruusstt  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  iittss  

eemmppllooyyeeeess,,  ddiissttoorrttiioonn  ooff  pprrooggrraammmmee  aacchhiieevveemmeennttss,,  wwaassttee  ooff  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess,,  

eennccoouurraaggeemmeenntt  ooff  rraacciiaall  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aanndd  eevveennttuuaall  nnaattiioonnaall  iinnssttaabbiilliittyy,,  eessppeecciiaallllyy  iiff  ddoonnee  

bbyy  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  eennffoorrccee  tthhee  llaaww  ((NNPPAA,,22000055))..      

    

FFIIGGUURREE  33..55::    IInnddiiccaattee  wwhheetthheerr  yyoouu  tthhiinnkk  sseenntteenncciinngg  ooffffiicciiaallss  gguuiillttyy  ooff  uunneetthhiiccaall  

ccoonndduucctt  iiss  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee,,  eeffffeeccttiivvee,,  nnoott  eeffffeeccttiivvee  oorr  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  mmeeaassuurree  iinn  

aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  yyoouurr  uunniitt??      

  

1%3%
17%

79%

Very effective
Effective
Not effective
Not effective at all

  

  

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  sshhoowwnn  iinn  FFiigguurree  33..55,,  7799%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  

iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  sseenntteenncciinngg  ooffffiicciiaallss  gguuiillttyy  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iiss  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  mmeeaassuurree  iinn  

aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  1177%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  iiss  

aann  eeffffeeccttiivvee  mmeeaassuurree  wwhhiillee  33%%  aanndd  11%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  rreessppeeccttiivveellyy  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  iiss  

nnoott  eeffffeeccttiivvee  aanndd  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll..    IInn  pprraaccttiiccee,,  tthhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  lleeaanneerr  sseenntteenncceess  oorr  ssoofftt  

ppeennaallttiieess  ffoorr  ccoorrrruupptteerrss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnhhiibbiitt  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    IInn  ttuurrnn,,  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  

ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..      

  

IInn  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  eennvviirroonnmmeenntt,,  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  mmaaiinnllyy  eexxiissttss  wwhheenn  tthheerree  iiss  ssoommeeoonnee  

wwiilllliinngg  ttoo  ccoorrrruupptt  aanndd  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ccoorrrruuppttiinngg..    TThhuuss,,  aann  eeffffeeccttiivvee  oorrggaanniissaattiioonn  sshhoouulldd  

ddeevveelloopp  ssppeecciiffiicc  aaggrreeeemmeennttss  aammoonngg  eemmppllooyyeeeess  oonn  hhooww  ttoo  aacctt  ttoowwaarrddss  oonnee  aannootthheerr  iinn  

oorrddeerr  ttoo  rreeaacchh  aa  ttaacciitt  ccoonnsseennssuuss  oonn  wwhhaatt  iiss  aacccceeppttaabbllee  oorr  uunnaacccceeppttaabbllee  bbeehhaavviioouurr..    IInn  tthhee  

ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  iiss  ccrriittiiccaall  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ccoommmmoonn  ssttaannddaarrdd  ooff  bbeehhaavviioouurr  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  wwhhiicchh  ppeennaallttiieess  wwiillll  bbee  ssttaatteedd  iinn  ccaassee  oonnee  bbrreeaakkss  eeiitthheerr  wwrriitttteenn  oorr  uunnwwrriitttteenn  
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rruulleess..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  EEkkppoo  ((11997799::4466)),,  ccoorrrruuppttiioonn  iiss  nnoott  jjuusstt  aa  ddeevviiaattiioonn  ooff  bbeehhaavviioouurr  ffrroomm  

tthhee  aacccceeppttaabbllee  nnoorrmmss,,  bbuutt  tthhee  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  nnoorrmmss  aanndd  eessttaabblliisshheedd  ppaatttteerrnnss  ooff  eetthhiiccaall  

bbeehhaavviioouurr..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  nnoorrmmss  aarree  iinntteerrpprreetteedd  aass  ssttaannddaarrddss  aanndd  ccrriitteerriiaa  ooff  

ddeetteerrmmiinniinngg  wwhhaatt  iiss  rriigghhtt  aanndd  wwrroonngg..    TThhiiss  ssppeeaarrhheeaaddss  tthhee  ccoonnddeemmnnaattiioonn  ooff  ssoommee  

ttrraaddiittiioonnaall  bbeehhaavviioouurr  ppaatttteerrnnss  aass  ccoorrrruupptt,,  ssuucchh  aass  tthhee  ddoommiinnaattiioonn  ooff  tthhee  mmaann  iinn  tthhee  

hhoouusseehhoolldd  aass  tthhee  hheeaadd  ooff  tthhee  ffaammiillyy..    TThhee  EExxppllaannaattoorryy  MMaannuuaall  ooff  tthhee  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ooff  

tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  ((22000022::99))  cclleeaarrllyy  aasssseerrttss  tthhaatt  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss  sshhaallll  bbee  gguuiillttyy  ooff  

mmiissccoonndduucctt  iinn  tteerrmmss  ooff  SSeeccttiioonn  2200((tt))  ooff  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAcctt,,  11999944  ((AAcctt  3355  ooff  11999944))  aanndd  

mmaayy  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  rreelleevvaanntt  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  aacctt,,  iiff  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  

ccoonnttrraavveenneedd  aannyy  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ccooddee  oorr  ffaaiilleedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aannyy  pprroovviissiioonn  tthheerreeooff..    

HHoowweevveerr,,  ffaaiilluurree  ttoo  iimmppoossee  aapppprroopprriiaattee  sseenntteenncceess  ttoo  tthhee  ppeerrppeettrraattoorrss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

ddeemmoottiivvaattee  tthhee  rreelleevvaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss..      

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  IICCDD  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44::3355)),,  tthhee  IICCDD  hhaass  iinnvveessttiiggaatteedd  aa  ttoottaall  ooff  771144  

ddeeaatthhss  iinn  ppoolliiccee  ccuussttooddyy,,  wwhhiicchh  wweerree  dduuee  ttoo  ppoolliiccee  aaccttiioonnss,,  aanndd  hhaass  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  tthhee  

DDiirreeccttoorr  ooff  PPuubblliicc  PPrroosseeccuuttiioonnss  ttoo  hhoolldd  iinnqquueessttss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  NNPPAA  ffaaiilleedd  ttoo  ppeennaalliissee  

tthhoossee  rreessppoonnssiibbllee  aanndd  iimmppoosseedd  lleeaanneerr  sseenntteenncceess..    IInn  ggeenneerraall,,  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ccoorrrruuppttiioonn  

hhaass  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  wweeaakkeenn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ssttrruuccttuurreess  aanndd  cchhaaiinn  ooff  ccoommmmaanndd..    IInn  tthhiiss  

rreeggaarrdd,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  hhaass  aaddoopptteedd  tthhee  ccoorrrruupptt  ccuullttuurree  ooff  

iittss  pprreeddeecceessssoorr;;  tthheerreeffoorree,,  ssttrriinnggeenntt  mmeeaassuurreess  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruupptteerrss  iinn  oorrddeerr  

ttoo  iinnssttiillll  aa  sseennssee  ooff  mmoorraalliittyy  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    UUnneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  ccaann  bbee  

ssuummmmaarriisseedd  aass  aa  pprraaccttiiccee  tthhaatt  ttaakkeess  ppllaaccee  wwhheenn  aa  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  ddeeffiieess  tthhee  pprreessccrriibbeedd  oorr  

aacccceepptteedd  nnoorrmmss  aanndd  sseett  rruulleess  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaddvvaannccee  hhiiss//hheerr  ppeerrssoonnaall  iinntteerreessttss  ((HHuunnttiinnggttoonn  

11998811::331133))..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iiss  tthhee  oonnee’’ss  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  oonnee’’ss  ooffffiicciiaall  

dduuttiieess  ffoorr  pprriivvaattee  ggaaiinnss..    BBootthh  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  mmaallaaddmmiinniissttrraattiioonn  rreemmaaiinnss  ccrriittiiccaall  ffoorrmmss  ooff  

uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  aaccrroossss  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr..    TThhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ppeennaallttiieess  

aaggaaiinnsstt  ccoorrrruupptteerrss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aanndd  

tthhiiss  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS..        

  

  

FFIIGGUURREE  33..66::    PPuubblliicc  ooffffiicciiaallss  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  ccoouulldd  ffaaccee  aa  nnuummbbeerr  

ooff  ssiittuuaattiioonnss..    WWhhiicchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  iiss  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee??      
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5%10%

31% 54%

Lose job & imprisoned

Lose Job & pay a fine

Lose their jobs only

Depends on the type of
offence committed

  

  

FFiigguurree  33..66  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhaatt  5544%%  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  

wwoouulldd  wwaanntt  ttoo  sseeee  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  aarree  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  lloossiinngg  tthheeiirr  jjoobbss  

aanndd  iimmpprriissoonneedd,,  3311%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  lloossiinngg  tthhee  jjoobbss  aanndd  ppaayyiinngg  aa  ffiinnee  wwiillll  bbee  aapppprroopprriiaattee,,  

1100%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  lloossiinngg  tthhee  jjoobb  oonnllyy  wwiillll  bbee  aapppprroopprriiaattee,,  wwhhiillee  55%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  

iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  aannyy  ppeennaallttyy  sshhoouulldd  pprriimmaarriillyy  ddeeppeenndd  ooff  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ooffffeennccee  ccoommmmiitttteedd..    

SShheerrmmaann  ((11999922::5500))  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  ssuucccceessss  ooff  aann  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  ssttrraatteeggyy  ddeeppeennddss  oonn  iittss  

aabbiilliittyy  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ccuullpprriittss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  hhaarrsshh  ppeennaallttiieess  aanndd  sseenntteenncceess  

bbeeccaauussee  tthhaatt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..      

  

TThheerreeffoorree,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssuucccceessssffuullllyy  ccoorrrreecctt  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess,,  ssoommee  mmeeaanniinnggffuull  aaccttiioonn  

sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  tthhoossee  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  ccoommmmiitttteedd  ssuucchh  pprraaccttiicceess..    TThhiiss  hhaass  ttoo  bbee  

ddoonnee  bbeeccaauussee  ffaaiilluurree  ttoo  ttaakkee  ssuucchh  aaccttiioonnss  ccoouulldd  uunnddeerrmmiinnee  aallll  ootthheerr  iinniittiiaattiivveess  aaiimmeedd  

ttoowwaarrddss  ccoommbbaattiinngg  oorr  pprreevveennttiinngg  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess..    AA  ttyyppiiccaall  ppoolliiccyy  rreessppoonnssee  ttoo  

eerraaddiiccaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iiss  tthhee  ttiigghhtteenniinngg  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  

aaiimmeedd  ttoo  iimmppoossee  aapppprroopprriiaattee  ppeennaallttiieess  ttoo  ccoorrrruupptteerrss..    TThhiiss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IInn  pprraaccttiiccee,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  

tthhaatt  aannyy  rreegguullaattiioonn,,  lleeggiissllaattiioonn  oorr  rreessttrriiccttiioonn  wwiitthhoouutt  aaccccoommppaannyyiinngg  ssaannccttiioonnss//sseenntteenncceess  iiss  

ddiiffffiiccuulltt  ttoo  iimmpplleemmeenntt..    PPeeooppllee  ggeenneerraallllyy  oobbsseerrvvee  rruulleess  wwhheenn  tthheeyy  kknnooww  wwhhaatt  ppeennaallttiieess  

ccoouulldd  bbee  iimmppoosseedd  oonn  tthheemm  iiff  tthheeyy  ffaaiill  ttoo  oobbsseerrvvee  ssuucchh  rruulleess..    IItt  iiss  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  bbaacckkggrroouunndd  

tthhaatt  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  rreeqquuiirreess  ssttrriicctt  ssaannccttiioonnss  ffoorr  ccoorrrruupptteerrss  aass  aa  ccoonnttrrooll  ttooooll..    TThhiiss  

wwiillll  aallssoo  bbee  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  uunniitt..      

  

33..22..66  LLaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg              

EEdduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  rreepprreesseenntt  aa  pprroocceessss  wwhheerree  oonnee  ccoouulldd  ddeevveelloopp  aanndd  aaccqquuiirree  
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kknnoowwlleeddggee,,  mmoorraall  vvaalluueess  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  aabboouutt  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssuubbjjeecctt  tthhaatt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  

aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  ((DDPPSSAA,,22000066))..    MMiiddddlleemmiisstt  ((11998811::1199))  aarrgguueess  tthhaatt  eedduuccaattiioonn  

aanndd  ttrraaiinniinngg  rreesseemmbbllee  aa  ssyysstteemmaattiicc  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  sskkiillllss,,  rruulleess,,  kknnoowwlleeddggee  aanndd  aattttiittuuddeess  

tthhaatt  hhaavvee  bbrrooaadd  aanndd  ggeenneerraall  aapppplliiccaabbiilliittyy  iinn  oonnee’’ss  ttoottaall  eennvviirroonnmmeenntt..    TThhuuss,,  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  

eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnhhiibbiitt  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  33..11,,  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  ttoo  

bbee  tthhee  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  yyoouurr  uunniitt??,,  1122%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  

iinnddiiccaatteedd  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ((FFiigguurree  33..11))..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  

eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IInn  pprraaccttiiccee,,  aann  oorrggaanniissaattiioonn  wwiitthhoouutt  aann  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammmmee  wwiillll  nnoott  ccoonnssiisstteennttllyy  mmaaiinnttaaiinn  aann  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  aammoonngg  iittss  eemmppllooyyeeeess  aanndd  

tthhiiss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  iinnssttiiggaattiioonn  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  uunneetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  

eemmppllooyyeeeess..      

  

MMaaffuunniissaa  ((22000000::55))  aarrgguueess  tthhaatt  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  iiss  aa  ddeetteerrrreenntt  ffoorr  tthhee  

aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  bbootthh  eeffffiiccaaccyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  

bbeeccaauussee  aa  pprroodduuccttiivvee  oorrggaanniissaattiioonn  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  aanndd  mmeeaassuurreedd  iinn  tteerrmmss  ooff  wwhheetthheerr  iitt  iiss  

aabbllee  ttoo  ddeelliivveerr  sseerrvviicceess  tthhaatt  aarree  rreessppoonnssiivvee  ttoo  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss..    TThhee  eelleemmeennttss  ooff  

iinneeffffiicciieennccyy  aanndd  iinneeffffeeccttiivveenneessss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ddeessttrruuccttiivvee  cclliimmaattee  

tthhaatt  iinnhhiibbiittss  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  

tthhee  bbaadd  aappppllee  wwhhiicchh  ccaauusseess  tthhee  pprroobblleemm,,  bbuutt  tthhee  bbaadd  bbaarrrreellss..    BBaassiiccaallllyy,,  iitt  iiss  tthhee  

ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  oonnee’’ss  ppeerrssoonnaalliittyy  aanndd  eetthhiiccss  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  sshhaappeess  oonnee’’ss  mmoorraallss  iinn  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn..    PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  

ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    LLaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  

ttrraaiinniinngg  ccoouulldd  bbee  mmaanniiffeesstteedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  nneeppoottiissmm  wwhhiicchh  iiss  ttaannttaammoouunntt  ttoo  ffaavvoouurriittiissmm  

wwhheerree  iinnddiivviidduuaallss  ccoonnssiiddeerr  tthheeiirr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  iinn  ppoossttss,,  wwhhiillee  

ccoommpprroommiissiinngg  tthhee  iissssuuee  ooff  mmeerriittss..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  CCaammeerroonn  aanndd  SSttoonnee  ((11999955::7777)),,  nneeppoottiissmm  

iiss  rreeggaarrddeedd  iinn  mmaannyy  ccoouunnttrriieess  aass  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiiccee  aanndd  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  

nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..      

  

TThhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  NNaattiioonnaall  PPoolliiccee  CCoommmmiissssiioonneerr,,  SSeelleebbii,,  ttoolldd  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  SSttaannddiinngg  

CCoommmmiitttteeee  oonn  PPuubblliicc  AAccccoouunnttss  tthhaatt  ““aallll  ppoolliiccee  ttrraaiinneeeess  hhaavvee  ggrraaddee  ttwweellvvee  cceerrttiiffiiccaatteess,,  bbuutt  

ccaann  hhaarrddllyy  ccoonnssttrruucctt  aa  sseenntteennccee  iinn  EEnngglliisshh””  ((SSAAPPSS,,22000044))..    TThhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccee  

CCoommmmiissssiioonneerr  aarrgguueess  tthhaatt  ““tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  ffuunnccttiioonnaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  aarree  bbootthh  ggrraaddee  1122  cceerrttiiffiiccaattee  aanndd  aa  ddrriivveerr’’ss  lliicceennccee””..    TThheerreeffoorree,,  aapppplliiccaannttss  pprreesseenntt  
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tthheeiirr  ggrraaddee  1122  cceerrttiiffiiccaattee  aanndd  aa  ddrriivveerr’’ss  lliicceennccee,,  bbuutt  tthheenn  iitt  iiss  ffoouunndd  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  hhaarrddllyy  

ccoonnssttrruucctt  aa  sseenntteennccee  iinn  EEnngglliisshh..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  llaacckk  ooff  ccoommppeetteennccyy  iiss  aa  ccrriittiiccaall  bbaarrrriieerr  

ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ppoolliiccee  ttrraaiinneeeess’’  lleevveell  ooff  eedduuccaattiioonn,,  

SSeelleebbii  bbllaammeess  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  pprroodduucciinngg  iinnccoommppeetteenntt  mmaattrriiccuullaannttss  

((SSAAPPSS,,22000055))..    TThhiiss  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  pprroobblleemmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iinnaaddeeqquuaattee  eedduuccaattiioonn  aanndd  

ttrraaiinniinngg..  

  

FFrroomm  tthhee  aabboovvee,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  aappppooiinntteedd  ttoo  tthheeiirr  

ppoossiittiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  ssuuiittaabbiilliittyy  aanndd  qquuaalliiffiiccaattiioonnss..    HHoowweevveerr,,  eeffffeeccttiivvee  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  aa  

ddyynnaammiicc  pprroocceessss  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  ccoonnttiinnuuoouuss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreemmaaiinn  

wwiitthhiinn  sseett  ssttaannddaarrddss..    GGiivveenn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ppoolliicciinngg  iiss  aann  eetthhiiccss--bbaasseedd  pprrooffeessssiioonn,,  aa  

ccoonnttiinnuuoouuss  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennaabbllee  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  eexxppaanndd  aanndd  ggrrooww  wwiitthhiinn  tthhee  pprrooffeessssiioonn..    EEtthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  

ttrraaiinniinngg  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  iinnssttiilllliinngg  aann  aaddvvaanncceedd  ssttaattee  ooff  kknnoowwlleeddggee  aanndd  ccoonnsscciioouussnneessss  tthhaatt  

ccoouulldd  eennaabbllee  oonnee  ttoo  aaddaapptt  ttoo  nneeww  eennvviirroonnmmeennttaall  cchhaalllleennggeess..    TThhee  pprreevvaalleennccee  ooff  ppoossiittiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  aann  eeffffeeccttiivvee  

sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn..  

    

33..22..77  RReessiissttaannccee  ttoo  cchhaannggee    

CChhaannggee  iiss  rreeggaarrddeedd  aass  aa  ttuurrnniinngg  aarroouunndd  ooff  eevveennttss  oorr  oonnee’’ss  mmiinnddsseett  aalllloowwiinngg  tthhee  aaddooppttiioonn  

ooff  nneeww  tthhiinnkkiinngg  ppaatttteerrnnss  iinn  ddooiinngg  tthhiinnggss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  ffeeaarriinngg  tthhee  uunnkknnoowwnn  iiss  aa  

ccrriittiiccaall  ffaaccttoorr  iinn  ccaauussiinngg  eemmppllooyyeeeess  ttoo  rreessiisstt  cchhaannggee..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  

((22000033::773377)),,  ffeeaarriinngg  tthhee  uunnkknnoowwnn  iiss  tthhee  pprroodduucctt  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  wwhhiicchh  tthhee  eemmppllooyyeeeess  

ddeevveelloopp  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ccaauussee  aanndd  eeffffeecctt  ooff  aa  ccoonntteemmppllaatteedd  cchhaannggee  aass  wweellll  aass  hhooww  

ssuucchh  cchhaannggee  ccoouulldd  aaffffeecctt  tthheeiirr  wwoorrkk  aanndd  lliivveess..    TThhaatt  iiss,,  eevveenn  tthhoouugghh  eemmppllooyyeeeess  mmiigghhtt  

hhaavvee  ssoommee  aapppprreecciiaabbllee  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo;;  tthheeyy  mmaayy  ssttiillll  wwoorrrryy  tthhaatt  tthhiinnggss  

mmiigghhtt  bbee  wwoorrssee  wwhheenn  tthhee  pprrooppoosseedd  cchhaannggeess  aarree  iimmpplleemmeenntteedd..    TThhiiss  ffeeaarr  ccaann  bbee  

eexxaacceerrbbaatteedd  wwhheenn  tthhee  pprrooppoosseedd  cchhaannggee  iiss  iinniittiiaatteedd  ffrroomm  oouuttssiiddee  aass  tthhaatt  ccoouulldd  ccaauussee  

eemmppllooyyeeeess  ttoo  ffeeeell  mmaanniippuullaatteedd  aanndd  uusseedd  aass  ooppppoosseedd  ttoo  aa  cchhaannggee  tthhaatt  iiss  iinniittiiaatteedd  ffrroomm  

wwiitthhiinn..    EExxttrraanneeoouuss  cchhaannggee  iinniittiiaattiivveess  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ttrriiggggeerr  eemmppllooyyeeee  uunncceerrttaaiinniittyy  

aanndd  eelleemmeennttss  ooff  wwoonnddeerr  aabboouutt  tthhee  rreeaall  iinntteennttiioonnss  bbeehhiinndd  ssuucchh  cchhaannggee..    SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  

((22000033::773377))  ffuurrtthheerr  aarrgguueess  tthhaatt  rreessiissttaannccee  ttoo  cchhaannggee  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  RRTTCC))  

ccoouulldd  sstteemm  ffrroomm  tthhee  iinnddiivviidduuaallss,,  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  oorr  bbootthh..    RReessiissttaannccee  ttoo  cchhaannggee  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    CCoonnssiiddeerriinngg  

tthhee  aarrgguummeenntt  ooff  SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  ((22000033::773377)),,  iitt  ccoouulldd  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeeess’’  
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ffaaiilluurree  ttoo  rreeccooggnniissee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  cchhaannggee  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ddeevveelloopp  ssoommee  

eelleemmeennttss  ooff  rreessiissttaannccee..    TThhuuss,,  tthhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  cchhaannggee  pprroocceessss  

rreeqquuiirreess  aallll  eemmppllooyyeeeess  ttoo  rreeccooggnniissee,,  ffuullllyy  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  aapppprreecciiaattee  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  

cchhaannggee  ootthheerrwwiissee  tthheeiirr  vveesstteedd  iinntteerreessttss  ooff  kkeeeeppiinngg  tthhiinnggss  tthhee  ssaammee  mmaayy  rreessuulltt  iinn  RRTTCC..  

  

KKootttteerr  ((11997788::773399))  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff    eemmppllooyyeeeess’’  RRTTCC  ccoouulldd  bbee  ssiiggnnaalllliinngg  tthhee  

pprreesseennccee  ooff  oonnee  oorr  bbootthh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroobblleemmss::  

  tthhee  pprroobblleemm  oorr  uunncceerrttaaiinniittyy  wwiitthh  tthhee  pprrooppoosseedd  ddeessiiggnn  ffoorr  ssuucchh  cchhaannggee  

oorr  wwiitthh  tthhee  cchhaannggee  iittsseellff;;  aanndd//oorr  

  iitt  ccoouulldd  bbee  aabboouutt  mmiissttaakkeess  mmaaddee  dduurriinngg  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  

pprrooppoossaall..  

  

TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  wwhheenn  tthhee  eemmppllooyyeerr  eennccoouunntteerrss  eemmppllooyyeeeess’’  RRTTCC,,  iitt  rreemmaaiinnss  ccrriittiiccaall  ttoo  rree--

eevvaalluuaattee  tthhee  aaddoopptteedd  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  ssuucchh  cchhaannggee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aaccttuuaall  ccaauussee  ooff  

tthhee  rreessiissttaannccee..    HHoowweevveerr,,  eemmppllooyyeeee  ppaarrttiicciippaattiioonn  rreemmaaiinnss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  cchhaannggee  pprroocceessss..    DDeennhhaarrddtt  ((11999988::6699))  aarrgguueess  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  

oorr  eelliimmiinnaattee  RRTTCC  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee,,  tthhee  eemmppllooyyeerr  sshhoouulldd  hhaavvee  tthhee  aaffffeecctteedd  eemmppllooyyeeeess  

ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  ssuucchh  cchhaannggee..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  RRTTCC  ccaann  bbee  

eelliimmiinnaatteedd  bbyy  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  eedduuccaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm  tthhaatt  

wwiillll  ddeeaall  wwiitthh//rreessoollvvee  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  tthhee  ccoonntteemmppllaatteedd  cchhaannggee..    

  

IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  ppoolliiccee  mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  cclleeaarrllyy  eexxppllaaiinn  tthhee  

ccoonntteemmppllaatteedd  cchhaannggee  ttoo  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss,,  ssuubboorrddiinnaatteess,,  ggrroouuppss  iinn  mmeeeettiinnggss,,  oorr  ttoo  

tthhee  eennttiirree  uunniitt  tthhrroouugghh  aann  eellaabboorraattee  aauuddiioovviissuuaall  eedduuccaattiioonn  ccaammppaaiiggnn  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  aa  

ssuucccceessssffuull  cchhaannggee  pprroocceessss..    LLeeaavviitttt,,  PPiinnffiieelldd  aanndd  WWeebbbb  ((11997744::4433))  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  ppeeooppllee  

wwhhoo  aarree  eennttrruusstteedd  wwiitthh  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  cchhaannggee  pprroocceessss  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ssoocciiaall  

eeffffeeccttss  ooff  ssuucchh  cchhaannggee  oonn  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn,,  aa  

ssuucccceessssffuull  cchhaannggee  pprroocceessss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  ((22000033::773399))  aarrgguuee  tthhaatt  eeaassiinngg  tthhee  cchhaannggee  

pprroocceessss  aanndd  pprroovviiddiinngg  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhoossee  ccaauugghhtt  uupp  iinn  iitt  iiss  aannootthheerr  wwaayy  ooff  ddeeaalliinngg  wwiitthh  RRTTCC..    

FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  ddeessiiggnniinngg  ooff  aa  rreettrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee,,  aalllloowwiinngg  ttiimmee  ooffff  aafftteerr  aa  ddiiffffiiccuulltt  

ppeerriioodd  aanndd  ooffffeerriinngg  eemmoottiioonnaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  vviiccttiimmss  ooff  cchhaannggee  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eelliimmiinnaattee  

RRTTCC..      
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PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  eennhhaannccee  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    IInn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  tthhee  ppootteennttiiaall  rreessiisstteerrss  ooff  cchhaannggeess  aanndd  

oobbttaaiinn  lleetttteerrss  ooff  ccoonnsseenntt  ffrroomm  rreessppeeccttiivvee  hheeaaddss  ooff  ssuubb--uunniittss  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  

ccoonntteemmppllaatteedd  cchhaannggee..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  nneeggoottiiaattiioonnss  aanndd  aaggrreeeemmeennttss  sshhoouulldd  bbee  eenntteerreedd  iinnttoo  bbeettwweeeenn  tthhee  

eemmppllooyyeerr  aanndd  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  pprroossppeeccttiivvee  eemmppllooyyeeeess..    HHoowweevveerr,,  mmaanniippuullaattiioonn  aanndd  ccoo--

ooppttiioonn  ccaann  aallssoo  bbee  uusseedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aann  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrdd  wwhheerree  aa  ccoommmmaannddeerr  ccoouulldd  

ccoovveerrttllyy  sstteeeerr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  oorr  ggrroouupp  ooff  ooffffiicceerrss  aawwaayy  ffrroomm  RRTTCC..    FFoorr  eexxaammppllee,,  

tthhee  ccoommmmaannddeerr  mmaayy  ccoo--oopptt  aann  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  oorr  ppeerrhhaappss  aa  kkeeyy  ppeerrssoonn  iinn  aa  ggrroouupp  

bbyy  ggiivviinngg  hhiimm//hheerr  aa  ddeessiirraabbllee  rroollee  iinn  ddeessiiggnniinngg  oorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  cchhaannggee  pprroocceessss  ((SSAAPPSS,,  

22000055))..    TThhee  aabbsseennccee  ooff  eemmppllooyyeeee  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  cchhaannggee  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  

nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  

ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..      

  

TThheerreeffoorree,,  bbootthh  iinnddiivviidduuaall  aanndd  oorrggaanniissaattiioonnaall  RRTTCC  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnhhiibbiitt  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    HHoowweevveerr,,  

uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  oonn  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo  aammoonngg  ccoonncceerrnneedd  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  RRTTCC..    IItt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  

ccoonndduucctt  iinn--ddeepptthh  rreesseeaarrcchh  bbeeffoorree  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  cchhaannggee..    TThhee  ccoonntteemmppllaatteedd  

cchhaannggee  ffrraammeewwoorrkk  sshhoouulldd  cclleeaarrllyy  ddeeffiinnee  tthhee  ddeessiirreedd  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  aass  wweellll  aass  tthhee  pprraaccttiiccaall  

sstteeppss  ttoowwaarrddss  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  ssuucchh  ddeessiirree..    BBeeccaauussee  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  iimmpplleemmeenntt  cchhaannggee  

wwhheerree  ppeeooppllee  aarree  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmaakkee  ppeeooppllee  ddiissssaattiissffiieedd  

wwiitthh  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo  aanndd  tthheenn  ccrreeaattee  aann  iiddeeaall  vviissiioonn  ooff  tthhee  ffuuttuurree  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  aanndd  eennssuurree  

tthhaatt  iitt  iiss  wweellll  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  ccoonncceerrnneedd  eemmppllooyyeeeess..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  ssoommee  

eemmppllooyyeeeess  rreessiisstt  cchhaannggee  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  sseellff--iinntteerreesstt,,  ee..gg..  ffoorr  tthhee  ffeeaarr  ooff  lloossiinngg  ppoowweerr,,  

pprreessttiiggee  aanndd  ssaallaarryy  wwhhiicchh  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo  ooffffeerrss..    IInn  ssoommee  ccaasseess,,  eemmppllooyyeeeess  rreessiisstt  cchhaannggee  

iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  aavvooiidd  nneeww  wwaayyss  ooff  ddooiinngg  tthhiinnggss  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  bbeeiinngg  llaazzyy  ttoo  

ddeevveelloopp  nneeww  ccoommppeetteenncciieess..    TThhiiss  ddooeess  eexxiisstt  aass  ssoommee  eemmppllooyyeeeess  uussee  hhaabbiitt  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ccooppee  wwiitthh  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  wwoorrkk  aanndd  lliiffee  iittsseellff..    TThheeyy  rreellyy  oonn  hhaabbiittss  oorr  pprrooggrraammmmeedd  

rreessppoonnsseess  iinn  ddooiinngg  cceerrttaaiinn  tthhiinnggss..    HHoowweevveerr,,  cchhaannggee  iiss  vviieewweedd  ddiiffffeerreennttllyy  aaccrroossss  

oorrggaanniissaattiioonnss;;  ssoommee  eemmppllooyyeeeess  mmiigghhtt  sseeee  iitt  aass  aa  tthhrreeaatt  wwhhiillee  ootthheerrss  sseeee  iitt  aass  aa  cchhaalllleennggee..    

  

33..22..88  CCoommmmoonn  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  

DDeessppiittee  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt,,  ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  

ssttrruuccttuurreess,,  oovveerrcceennttrraalliisseedd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  lleeaanneerr  sseenntteenncceess  ((ssoofftt  ppeennaallttiieess))  ffoorr  
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ccoorrrruupptteerrss,,  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  aanndd  rreessiissttaannccee  ttoo  cchhaannggee,,  SStteeiinnbbeerrgg  aanndd  

AAuusstteerrnn  ((11999900::2244))  mmaaiinnttaaiinn  tthhaatt  tthheerree  aarree  ootthheerr  ccoommmmoonn  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss..    TThhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  eennggaaggee  iinn  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  ffoorr  tthhee  

aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  ggoooodd  iinntteennttiioonnss..    SStteeiinnbbeerrgg  aanndd  AAuusstteerrnn  ((11999900::  2244))  aarrgguuee  tthhaatt  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  bbeehhaavvee  uunneetthhiiccaallllyy  bbyy  iinntteennttiioonnaallllyy  iiggnnoorriinngg  llaawwss,,  ccooddeess  ooff  

ccoonndduucctt,,  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess..    HHoowweevveerr,,  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ddoo  nnoott  kknnooww  tthhee  llaawwss  aanndd  ddiirreeccttiivveess  tthhaatt  ddeeaall  wwiitthh  iissssuueess  ooff  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ddiiffffeerreennttiiaattiinngg  rriigghhtt  ffrroomm  wwrroonngg..    TThhaatt  lleeaaddss  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  bbee  

ddrriivveenn  bbyy  eeggoo  aanndd  tthhiinnkk  tthhaatt  tthheeyy  kknnooww  wwhhaatt  iiss  bbeesstt  ffoorr  SSAAPPSS  rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhhaatt  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonn  ddeecciiddeess..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  ddeessppiittee  tthhee  iissssuuee  ooff  ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  

ssttrruuccttuurreess,,  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  bbeehhaavvee  uunneetthhiiccaallllyy  dduuee  ttoo  ggrreeeedd  bbyy  eexxppllooiittiinngg  tthheeiirr  ppoossiittiioonnss  iinn  

oorrddeerr  ttoo  eennrriicchh  tthheemmsseellvveess..      

  

TThhee  DDPPSSAA  ((22000066))  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  aa  ccoommmmoonn  ffoorrmm  ooff  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiiccee  aammoonngg  yyoouunngg  ppuubblliicc  

sseerrvviiccee  ooffffiicciiaallss  iiss  aa  ppoosstt--eemmppllooyymmeenntt  ‘‘rreevvoollvviinngg  ddoooorr’’  ssyynnddrroommee  wwhheerree  ooffffiicciiaallss  aatttteemmpptt  ttoo  

sseeccuurree  aa  jjoobb  oouuttssiiddee  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  bbyy  aawwaarrddiinngg  tteennddeerrss  ttoo  oorr  ddooiinngg  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  

ffaavvoouurrss  ffoorr  ssppeecciiffiicc  ccoommppaanniieess  wwiitthh  tthhee  hhooppee  ooff  sseeccuurriinngg  aann  eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittyy  wwiitthh  

ssuucchh  ccoommppaanniieess  iinn  ffuuttuurree..    FFrroomm  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  tthhuuss  ffaarr,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  

eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  ffiinnaanncciiaall  pprroobblleemmss  aarree  lliikkeellyy  ttoo  eennggaaggee  iinn  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess,,  eessppeecciiaallllyy  

bbyy  ttaakkiinngg  bbrriibbeess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccooppee  wwiitthh  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  ddiiffffiiccuullttiieess..    HHoowweevveerr,,  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  

iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoorrrruuppttiioonn,,  ssppeecciiffiicc  eemmppllooyyeeeess  ssuuffffeerr  ffrroomm  tthhee  ‘‘ggooiinngg  aalloonngg’’  ssyynnddrroommee  wwhheerree  

tthheeyy  ffeeeell  tthhaatt,,  ssiinnccee  ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  aacctt  uunneetthhiiccaallllyy  aatt  wwoorrkk,,  tthheeyy  aallssoo  ffeeeell  eennttiittlleedd  ttoo  jjooiinn  

iinn..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ssoommee  eemmppllooyyeeeess  eennggaaggee  iinn  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  

ssuurrvviivvaall..    TThheeyy  wwoouulldd  ddoo  aannyytthhiinngg  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheeyy  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  ddeeffeenndd  tthheeiirr  ccuurrrreenntt  

ppoossiittiioonnss..    OOnn  tthhee  eexxttrreemmee,,  tthheerree  aarree  ssoommee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  jjuusstt  ffeeeell  tthhaatt  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  

eexxppllooiitteedd  bbyy  tthheeiirr  bboosssseess,,  tthheeyy  sshhoouulldd  jjuusstt  ddoo  aannyytthhiinngg  ttoo  ttuurrnn  tthhee  ttaabblleess  oonn  tthheeiirr  

eexxppllooiitteerrss..  

  

  

  

  

33..22..99  NNoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  

TThhee  eelleemmeenntt  ooff  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  iiss  aa  ccoonnttrroovveerrssiiaall  pphheennoommeennoonn  aanndd  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    AAccccoorrddiinngg  
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ttoo  MMiilllleerr  ((11999999::2211)),,  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  iiss  ddooiinngg  wwrroonngg  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  ggoooodd,,  oorr  aatt  

lleeaasstt  ttoo  aavvooiidd  eevviill..      IItt  iiss  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  hhaabbiitt  tthhaatt  bbeennddss  aanndd  bbrreeaakkss  tthhee  llaaww  ffoorr  tthhee  

ggrreeaatteerr  mmoorraall  ggoooodd  ooff  jjuussttiiccee..    IInn  pprraaccttiiccee,,  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  iiss  nnoottaabbllyy  pprreevvaalleenntt  

wwhheerree  tthhee  llaaww  iiss  hhooppeelleessssllyy  aanndd  iirrrreeddeeeemmaabbllyy  iinnaaddeeqquuaattee..    MMiilllleerr  ((11999999::2211))  aarrgguueess  tthhaatt  

nnoobbllee  ccaauussee  rreeffeerrss  ttoo  aa  hhiigghhllyy  ssppeecciiffiicc  oorr  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  cciirrccuummssttaannccee  tthhaatt  wwiillll  nnoott  

nneecceessssaarriillyy  bbee  rreeppeeaatteedd..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  ccoorrrruuppttiioonn  iiss  ttyyppiiccaallllyy  mmoottiivvaatteedd  aatt  lleeaasstt  iinn  ppaarrtt  bbyy  

iinnddiivviidduuaall  oorr  nnaarrrrooww  ccoolllleeccttiivvee  sseellff--iinntteerreesstt,,  ssuucchh  aass  ppeerrssoonnaall  ffiinnaanncciiaall  ggaaiinn  oorr  ccaarreeeerr  

aaddvvaanncceemmeenntt,,  wwhhiillee  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  iiss  mmoottiivvaatteedd  bbyy  tthhee  mmoorraall  ggoooodd  ooff  jjuussttiiccee..  

  
WWiikkiippeeddiiaa  ((22000066))  aarrgguueess  tthhaatt  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  iiss  nnoott  mmoottiivvaatteedd  bbyy  eeiitthheerr  sseellff--

iinntteerreesstt  oorr  aa  ccoolllleeccttiivvee  sseellff--iinntteerreesstt  aass  iiss  ccoorrrruuppttiioonn..    IItt  iiss  pprreessuummeedd  tthhaatt  nnoobbllee  ccaauussee  

ccoorrrruuppttiioonn  iiss  nnoott  ppuurree  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  tthheerreeffoorree  oouugghhtt  nnoott  ttoo  bbee  llaabbeelllleedd  aass  ssuucchh..    HHoowweevveerr,,  

tthhiiss  mmoovvee  ccoouulldd  bbee  aa  lliittttllee  ttoooo  qquuiicckk,,  bbeeccaauussee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  DDPPSSAA  ((22000066::55)),,  ccoorrrruupptt  

aaccttiioonnss  iinncclluuddiinngg  aaccttss  ooff  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  aarree  hhaabbiittuuaall  aanndd  nnoott  oonnccee--ooffff  aaccttiioonnss  

ppeerrffoorrmmeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  mmoorraall  pprriinncciipplleess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  aapppplliieedd  iinn  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  nnoonn--rreeccuurrrriinngg  ssiittuuaattiioonn..    TThheerree  iiss  aann  iinnhheerreenntt  ppoossssiibbiilliittyy,,  aanndd  ppeerrhhaappss  tteennddeennccyy,,  

ffoorr  aaccttss  ooff  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  nnoott  ttoo  bbee  mmoorraallllyy  jjuussttiiffiieedd  wwhheenn  iinnddiivviidduuaallllyy  ccoonnssiiddeerreedd..    

AA  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  wwhhoo  ppeerrffoorrmmss  aann  iinnddiivviidduuaall  aacctt  ooff  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  ssiimmppllyy  aaccttss  ffrroomm  

hhaabbiitt,,  aanndd  ddooeess  nnoott  ttaakkee  tthhee  ttiimmee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  mmeeaannss  rreeaallllyy  ddiidd  jjuussttiiffyy  

tthhee  eennddss  iinn  eeaacchh  ppaarrttiiccuullaarr  ccaassee..  

  

IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn,,  aann  aacctt  ooff  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IItt  iiss  rreeggaarrddeedd  aass  aann  

eenndd--pprroodduucctt  ooff  aa  ddeeggrreeee  ooff  mmoorraall  nneegglliiggeennccee..    EElleemmeennttss  ooff  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  aarree  nnoott  

ccoommmmuunnaallllyy  ssaannccttiioonneedd,,  bbuutt  oonnllyy  jjuussttiiffiieedd  oonn  tthhee  mmoorraall  pprriinncciipplleess  aaddhheerreedd  ttoo  bbyy  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  oorr  aa  ggrroouupp  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aa  

mmoorraall  aarrrrooggaannccee  aanndd  iinnssuullaarriittyy  iinnhheerreenntt  iinn  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn..    IInn  ttuurrnn,,  eemmppiirriiccaall  

ssttuuddiieess  hhaavvee  ccllaaiimmeedd  aann  iinnddiirreecctt  ccoonnnneeccttiioonn  bbeettwweeeenn  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  sseellff--

iinntteerreesstt..    IItt  iiss  eemmppiirriiccaallllyy  aarrgguueedd  tthhaatt  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  eennggaaggee  iinn  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  

oofftteenn  eenndd  uupp  ccoommmmiittttiinngg  ccoommmmoonn  ccoorrrruuppttiioonn..  

  

MMiilllleerr  ((11999999::2222))  ffuurrtthheerr  aarrgguueess  tthhaatt  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  rreellaatteess  ttoo  tthhee  ppaarraaddooxx  wwhheerree  

eemmppllooyyeeeess  uussee  mmeetthhooddss  tthhaatt  aarree  mmoorraallllyy  wwrroonngg  ttoo  sseeccuurree  aa  mmoorraallllyy  wwoorrtthhyy  eenndd  aanndd  tthhaatt  sseettss  

uupp  aa  ddaannggeerroouuss  mmoorraall  ddyynnaammiicc..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn,,  iinnddiivviidduuaall  

eemmppllooyyeeeess  ccoommee  ttoo  tthhiinnkk  tthhaatt  tthhee  eennddss  aallwwaayyss  jjuussttiiffyy  tthhee  mmeeaannss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoommee  ttoo  aacccceepptt  
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tthhee  iinneevviittaabbiilliittyy  aanndd  ddeessiirraabbiilliittyy  ooff  tthheeiirr  aaccttiioonnss..    IItt  ccaann,,  tthheerreeffoorree,,  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  aann  aacctt  ooff  

nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  bbeeccoommee  ccoorrrruuppttiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  nnoorrmmaall  

cciirrccuummssttaanncceess  wwhheerree  ccoorrrruuppttiioonn  ggeettss  mmoottiivvaatteedd  bbyy  ggrreeeedd  aanndd  ppeerrssoonnaall  ggaaiinn..    AA  ttyyppiiccaall  

eexxaammppllee  ooff  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  iiss  wwhheenn  aa  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  wwhhoo  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  ffiinndd  aa  kkiiddnnaappppeedd  

ggiirrll  wwhhoossee  lliiffee  iiss  iinn  iimmmmiinneenntt  ddaannggeerr  ccaann,,  uunnddeerr  nnoorrmmaall  cciirrccuummssttaanncceess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  

wwhheerree  tthhee  ggiirrll  iiss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssaavvee  hheerr,,  iinnfflliicctt  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppaaiinn  oonn  tthhee  kkiiddnnaappppeerr  wwhhoo  iiss  ootthheerrwwiissee  

rreeffuussiinngg  ttoo  rreevveeaall  hheerr  wwhheerreeaabboouuttss..    TThhiiss  iiss  iinn  ffaacctt  aann  aacctt  ooff  ttoorrttuurree  wwhhiicchh  iiss  lleeggaallllyy  ffoorrbbiiddddeenn,,  

bbuutt  ddoonnee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffiinnddiinngg  tthhee  kkiiddnnaappppeedd  ggiirrll..    AA  ffuurrtthheerr  eexxaammppllee  ooff  nnoobbllee  ccaauussee  

ccoorrrruuppttiioonn  iiss  wwhheenn  tthhee  aauutthhoorriittiieess  iinnfflliicctt  aa  nnoonn--lleetthhaall  ppaaiinn  oonn  aa  mmuurrddeerroouuss  ppssyycchhooppaatthh  iinn  aann  

aatttteemmpptt  ttoo  oobbttaaiinn  eetthhiiccaallllyy  ccoommppeelllliinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  ccrriittiiccaall  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  aass  ttoo  

wwhheetthheerr  ffaabbrriiccaattiinngg  eevviiddeennccee,,  bbeeaattiinngg  uupp  ssuussppeeccttss,,  ‘‘vveerrbbaalllliinngg’’  tthheemm  aanndd  ccoommmmiittttiinngg  ppeerrjjuurryy  

iinn  oorrddeerr  ttoo  oobbttaaiinn  ccoonnvviiccttiioonnss  aarree  iinn  tthhee  ssaammee  mmoorraall  ccaatteeggoorryy  aass  tthhee  llaatttteerr  eexxaammppllee..    

HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  uussee  ooff  eexxcceessssiivvee  ffoorrccee  aanndd  ffaabbrriiccaattiinngg  

eevviiddeennccee  hhaavvee  tthhee  ffuullll  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS..    TThhee  llaatttteerr  rreeccoouurrssee  ddooeess  nnoott  oonnllyy  vviioollaattee  tthhee  ssuussppeecctt’’ss  rriigghhttss,,  bbuutt  tteennddss  ttoo  iinnssttiiggaattee  

ccoorrrruuppttiioonn  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..      

  

TThhuuss,,  aa  cclleeaarr  ddiissttiinnccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  bbeettwweeeenn  aa  nnoorrmmaallllyy  iimmmmoorraall  pprraaccttiiccee  aanndd  nnoobbllee  

ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn..    HHoowweevveerr,,  tthhee  uussee  ooff  ccooeerrcciivvee  ffoorrccee  ccaann  bbee  eetthhiiccaallllyy  jjuussttiiffiieedd  iinn  tthhee  

aapppprreehheennssiioonn  ooff  ooffffeennddeerrss  uunnddeerr  cceerrttaaiinn  ccoonnddiittiioonnss..    WWhhiillee  tthhee  iinnttrruussiivvee  ssuurrvveeiillllaannccee  ooff  

ssuussppeeccttss  ccoouulldd  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  aann  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  pprriivvaaccyy,,  iitt  iiss  aallssoo  ccrriittiiccaall  ttoo  rreeaalliissee  iittss  

mmoorraall  eennddss  iinn  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn..    HHoowweevveerr,,  tthhee  cclleeaarr  aarrttiiccuullaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunnaall  

ssaannccttiioonniinngg  ooff  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IItt  iiss  ooff  ccoouurrssee  uunneetthhiiccaall  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  

ccoonndduucctt  hhiiss//hheerr  pprrooffeessssiioonnaall  aaccttiivviittiieess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthheeiirr  oowwnn  pprriivvaattee  eetthhiiccaall  

pprriinncciipplleess  oorr  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess  ssppeecciiffiicc  ttoo  ssoommee  eelleemmeennttss  ooff  tthheeiirr  

pprrooffeessssiioonn..    FFoorr  eexxaammppllee,,  bbootthh  SSoouutthh  AAffrriiccaann  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkkss  

pprroohhiibbiitt  tthhee  llaaww--eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess  ffrroomm  uussiinngg  tthhee  ccooeerrcciivvee  ffoorrccee  eexxcceepptt  iinn  tthhee  

aapppprreehheennssiioonn  ooff  ddaannggeerroouuss  ooffffeennddeerrss,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  aabbsseennccee  oorr  uunnaavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ootthheerr  

mmeeaannss..  

  

AAnnyy  aacctt  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  bbyy  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  oouugghhtt  ttoo  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  aann  ooccccuuppaattiioonnaall  

hhaazzaarrdd  tthhaatt  nneeeeddss  uurrggeenntt  ttrreeaattmmeenntt..    IInn  ggeenneerraall,,  ccoorrrruuppttiioonn  sshhoouulldd  bbee  uunnddeerrssttoooodd  aass  

ccoorrrruuppttiioonn  wwiitthhoouutt  ddeeggrreeeess  oorr  ddiissttiinnccttiioonnss..    HHoowweevveerr,,  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  iiss  nnoott  

aaddeeqquuaatteellyy  uunnddeerrssttoooodd  iinn  ppoolliicciinngg  aanndd  tthhee  wwiiddeerr  ccoommmmuunniittyy..    TThheerreeffoorree,,  wwhheenn  tthhee  
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ddiissttiinnccttiivvee  pphheennoommeennoonn  ooff  nnoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  ppoolliicciinngg  iiss  nnoott  pprrooppeerrllyy  uunnddeerrssttoooodd,,  

eeffffoorrttss  ttoo  ccoommbbaatt  ppoolliiccee  ccoorrrruuppttiioonn  wwiillll  uunnlliikkeellyy  ssuucccceeeedd..  

  

33..33  CCoonncclluussiioonn  

FFrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  ccoouulldd  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  aannaallyyssiinngg  bbootthh  ccaauusseess  aanndd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  

nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  eeffffeeccttiivvee  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhiiss  cchhaapptteerr  

hhiigghhlliigghhtteedd  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    TThhee  vvaalluueess  bbeehhiinndd  eetthhiiccss  aanndd  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ggoooodd  mmoorraallss  aanndd  eetthhiiccaall                          

ddeecciissiioonn--  mmaakkiinngg..    TThhee  eennccoouurraaggeemmeenntt  ooff  rreessppoonnssiivveenneessss,,  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  iinntteeggrriittyy  iinn  

rreessppoonnssee  ttoo  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss..    FFrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  iiss  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonntteexxttuuaalliisseedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ddeessiiggnn  tteecchhnniiqquueess  tthhaatt  wwiillll  bbee  

ddiirreecctteedd  ttoowwaarrddss  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  ssuucchh  ccaauusseess..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  

aann  eeffffeeccttiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  

ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iinnssttrruummeennttss  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  

iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

IInn  ggeenneerraall  tteerrmmss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  sspprreeaadd  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  

aammoonngg  llaaww--eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  rreettaarrdd  tthhee  ccoouunnttrryy''ss  pprroossppeeccttss  ffoorr  

eeffffeeccttiivvee  aanndd  eetthhiiccaall  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn..    HHoowweevveerr,,  tthhiiss  cchhaapptteerr  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  ppoooorr  

ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  rreewwaarrdd  ppoolliicciieess  ((ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess))  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ggeenneerraattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkkiinngg  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhiiss  rreesseeaarrcchh  

ccoonncclluuddeess  tthhaatt  ppoooorr  ppaayy  ffoorrcceess  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  ssuuccccuummbb  ttoo  tthhee  tteemmppttaattiioonn  ooff  

ppeettttyy  aanndd  ggrraanndd  ccoorrrruuppttiioonn,,  ssuucchh  aass  ffrraauudd,,  bbrriibbeerryy,,  kkiicckkbbaacckkss  aanndd  cciirrccuummvveennttiinngg  llaawwss  aanndd  

rreegguullaattiioonnss  ttoo  aaggggrraannddiissee  ppeerrssoonnaall  aaddvvaannttaaggee..    CCoonnssiiddeerriinngg  aallll  aarrgguummeennttss  tthhuuss  ffaarr,,  iitt  

ccoouulldd  bbee  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  pprrooggrraammmmee  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  

sshhoouulldd  eemmpphhaassiissee  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  ccaauussee  ffaaccttoorrss  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ppoolliittiiccaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  

ffllaawwss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  hheellpp  ddeessiiggnn  ssttrraatteeggiieess  ttoo  iimmpprroovvee  ffuunnccttiioonnss..    MMoorreeoovveerr,,  

eennhhaanncciinngg  eetthhiiccss  rreeqquuiirreess  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ppuubblliicc  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ppoolliittiiccaall  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  

ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  tthhaatt  iinnvvoollvveess  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  aann  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  rreessppoonnssiibbllee  pprriinntt  aanndd  

eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa,,  pprrooffeessssiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  tthhee  cciivviill  ssoocciieettyy..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  cchhaapptteerr  

oouuttlliinneess  aanndd  aannaallyysseess  bbootthh  iinnssttrruummeennttss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  
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wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  44  

IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  AANNDD  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  FFOORR  TTHHEE  EENNHHAANNCCEEMMEENNTT  OOFF  PPOOSSIITTIIVVEE  WWOORRKK  

EETTHHIICCSS  AANNDD  EETTHHOOSS  IINN  TTHHEE  CCRRIIMMEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  UUNNIITT  OOFF  TTHHEE  JJOOHHAANNNNEESSBBUURRGG  

CCEENNTTRRAALL  PPOOLLIICCEE  SSTTAATTIIOONN  

--
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44..11  IInnttrroodduuccttiioonn  

TThhee  SSAAPPSS  hhaass  iinn  tthhee  ppaasstt  ddeeccaaddee  ((ii..ee..  11999955  ttoo  22000055))  uunnddeerrttooookk  aa  nnuummbbeerr  ooff  lleeggiissllaattiivvee  

rreeffoorrmm  pprrooggrraammmmeess  wwhhiicchh  iinncclluuddee  tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  

aanndd  tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))..    TThhee  rreeffoorrmm  wwaass  aaiimmeedd  aatt  ccrreeaattiinngg  aa  lleeggiittiimmaattee  

aanndd  aaccccoouunnttaabbllee  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  tthhaatt  wwaass  ttoo  bbee  rreeccooggnniisseedd  aanndd  rreessppeecctteedd  bbyy  aallll  SSoouutthh  

AAffrriiccaannss..    TThheessee  lleeggiissllaattiivvee  rreeffoorrmmss  wweerree  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aann  iinntteeggrraatteedd,,  fflleexxiibbllee,,  

ccuussttoommeerr--cceennttrreedd  aanndd  rreessuullttss--oorriieennttaatteedd  ppoolliiccee  sseerrvviiccee..    TThhee  ccuurrrreenntt  cchhaalllleennggee  ooff  tthhee  

SSAAPPSS  iiss  ttoo  ccrreeaattee  aa  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  tthhaatt  iiss  bbaasseedd  oonn  hhiigghh  lleevveellss  ooff  mmoorraall  ggrroouunndd  

cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhiiss  iiss  rreelleevvaanntt  bbeeccaauussee  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aann  aaccccoouunnttaabbllee,,  rreessppoonnssiivvee  aanndd  eetthhiiccaall  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    IInn  pprraaccttiiccee,,  tthhee  SSAAPPSS’’  

lleeggiissllaattiivvee  rreeffoorrmm  iinntteerrvveennttiioonnss  ttoo  ccoommbbaatt  eelleemmeennttss  ooff  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  aammoonngg  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaavvee  rreemmaaiinneedd  iinneeffffeeccttiivvee..    TThhee  lleeggiissllaattiivvee  iinntteerrvveennttiioonnss  wweerree  

ssttrreennggtthheenneedd  bbyy  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  oovveerrssiigghhtt  ssttrruuccttuurreess  ssuucchh  aass  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  

CCoommppllaaiinnttss  DDiirreeccttoorraattee  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  IICCDD))  aanndd  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPoorrttffoolliioo  

CCoommmmiitttteeee  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  PPPPCCSSSS))..    TThheessee  ssttrruuccttuurreess  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  wwoorrkk  ttoowwaarrddss  tthhee  ssuucccceessssffuull  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthheeiirr  ssttrraatteeggiicc  oobbjjeeccttiivveess,,  bbuutt  tthhee  

iinncciiddeennccee  ooff  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  ccoonnttiinnuueess    ttoo  iinnccrreeaassee..      

  

CChhaapptteerr  33  hhaass  aannaallyysseedd  tthhee  ccaauusseess  aanndd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  

aanndd  CChhaapptteerr  44  wwiillll  aannaallyyssee  tthhee  iinnssttrruummeennttss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThheessee  iinnssttrruummeennttss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  

tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    TThheeyy  iinncclluuddee  aa  

ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt,,  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg,,  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  

ssyysstteemm,,  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurraall  rreeffoorrmm,,  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess,,  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt,,  NNaattiioonnaall  

AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  HHoottlliinnee,,  ssttrreessss  mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg,,  vveettttiinngg  aanndd  rreegguullaarr  ppoollyyggrraapphh  tteessttss..    

TThhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  iinnssttrruummeennttss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eemmppoowweerr  aanndd  rraaiissee  

tthhee  eemmppllooyyeeee  mmoorraallss  tthheerreebbyy  cchhaannggiinngg  tthheeiirr  aattttiittuuddee  aass  ffrroonntt--lliinnee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  ffoorrmmss  tthhee  

mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ppoolliicciinngg  sspphheerree  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  cchhaaiinn..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  CCoommppllaaiinnttss  DDiirreeccttoorraattee,,  CCoommmmuunniittyy  PPoolliicciinngg  FFoorruummss,,  tthhee  

NNaattiioonnaall  aanndd  PPrroovviinncciiaall  SSeeccrreettaarriiaatt  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy,,  PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPoorrttffoolliioo  

CCoommmmiitttteeee  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy,,  AAuuddiittoorr--GGeenneerraall,,  PPuubblliicc  PPrrootteeccttoorr,,  NNaattiioonnaall  

PPrroosseeccuuttiinngg  AAuutthhoorriittyy,,  DDiirreeccttoorraattee  ooff  SSppeecciiaall  OOppeerraattiioonnss  ((SSccoorrppiioonnss)),,  AAsssseett  FFoorrffeeiittuurree  UUnniitt  

aanndd  WWiittnneessss  PPrrootteeccttiioonn  UUnniitt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  
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tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

44..22  TThhee  iinnssttrruummeennttss  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  

tthhee  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  UUnniitt  ooff  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  PPoolliiccee  SSttaattiioonn  

TThhee  SSAAPPSS  hhaass  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  iimmpprroovvee  iittss  eeffffiiccaaccyy,,  rreessppoonnssiivveenneessss  aanndd  ggeenneerraall  

ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    TThhiiss  iimmpprroovveemmeenntt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    CChhaapptteerr  tthhrreeee  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ccaauusseess  

aanndd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aanndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  

pprreesseennttss  ssttrraatteeggiieess  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhee  ssttrruuccttuurraall  iinnssttrruummeennttss  

tthhaatt  ccoonnssttiittuuttee  aann  eetthhiiccss  pprrooggrraammmmee  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  eemmbbeeddddeedd  eetthhiiccaall  

pprraaccttiicceess..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssuucchh  iinnssttrruummeennttss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  

ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  wwiitthhiinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..      

  

CCrraawwsshhaaww  eett  aall..  ((11999988::5500))  oouuttlliinnee  vvaarriioouuss  ssttrruuccttuurraall  iinnssttrruummeennttss  wwhhiicchh  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  

ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThheessee  iinnssttrruummeennttss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy,,  aanndd  iinncclluuddee::    

  aa  rreegguullaarr  aanndd  ffoorrmmaall  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  eetthhiiccaall  rriisskk  aarreeaass;;    

  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ccoommpplliiaannccee  

ppoolliicciieess,,  pprroocceedduurreess  aanndd  ssyysstteemmss;;      

  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  eeaassiillyy  aacccceessssiibbllee  ssaaffee  rreeppoorrttiinngg  cchhaannnneellss                ((ee..gg..  

pprrootteecctteedd  ddiisscclloossuurree  aanndd  wwhhiissttllee--bblloowwiinngg));;      

  tthhee  aalliiggnnmmeenntt  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn’’ss  ddiisscciipplliinnaarryy  ccooddee  wwiitthh  iittss  ccooddee  ooff  

eetthhiiccaall  pprraaccttiiccee;;    

  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurreemmeenntt  aanndd  rreemmuunneerraattiioonn  

ssyysstteemmss  tthhaatt  rreewwaarrdd  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ppuunniisshh  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt;;      

  tthhee  iinntteeggrriittyy  aasssseessssmmeenntt  aass  ppaarrtt  ooff  sseelleeccttiioonn  aanndd  pprroommoottiioonn  pprroocceedduurreess;;      

  tthhee  iinndduuccttiioonn  ooff  nneeww  aappppooiinntteeeess;;      

  tthhee  ttrraaiinniinngg  oonn  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess,,  ssttaannddaarrddss  aanndd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg;;    

  rreegguullaarr  mmoonniittoorriinngg  ooff  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess  aanndd  ssttaannddaarrddss,,  

ee..gg..  uussiinngg  tthhee  iinntteerrnnaall  ccoonndduucctt  aauuddiitt;;    

  rreeppoorrttiinngg  tthhee  lleevveell  ssttaattuuss  ooff  ccoommpplliiaannccee  ttoo  rreelleevvaanntt  aauutthhoorriittiieess;;  aanndd  
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  eennssuurriinngg  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ccoonnffoorrmmaannccee  ttoo  eessttaabblliisshheedd  

pprriinncciipplleess  aanndd  ssttaannddaarrddss  ooff  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr..  

  

DDuurriinngg  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy,,  tthheessee  iinnssttrruummeennttss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  

ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  uunnddeerrssttaanndd  wwiitthhoouutt  aannyy  ddoouubbtt  

wwhhaattssooeevveerr  tthhaatt  nneeiitthheerr  tthhee  ccoommmmuunniittyy  nnoorr  tthheeiirr  ccoolllleeaagguueess  nnoorr  sseenniioorr  ooffffiicceerrss  nnoorr  ppoolliittiiccaall  

lleeaaddeerrss  eexxppeecctt  oorr  rreeqquuiirree  tthheemm  ttoo  bbrreeaakk  tthhee  llaaww  oorr  ttoo  vviioollaattee  hhuummaann  rriigghhttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddoo  

tthheeiirr  jjoobb..    IInn  eesssseennccee,,  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  ccoouulldd  bbee  eexxttrreemmeellyy  ddiiffffiiccuulltt  aanndd  ddeemmaannddiinngg,,  bbee  iitt  

eemmoottiioonnaallllyy,,  iinntteelllleeccttuuaallllyy  aanndd//oorr  eevveenn  pphhyyssiiccaallllyy,,  bbuutt  tthhaatt  ddooeess  nnoott  jjuussttiiffyy  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  

nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    HHoowweevveerr,,  dduurriinngg  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  ooppeerraattiioonnss,,  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  eexxppeerriieennccee  ppeerrssoonnaall  ddaannggeerr,,  ddiissccoommffoorrtt,,  sseevveerree  ttrraauummaa  aanndd  aannxxiieettyy,,  tthhaatt  iiss  

wwhhyy  tthheeyy  nneeeedd  ccoonnssttaanntt  gguuiiddaannccee  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthheeiirr  ccoommmmaannddeerrss  oonn  tthhee  llaatttteerr  

iinnssttrruummeennttss  iinn  oorrddeerr  ffoorr  tthheemm  ttoo  ccooppee  wwiitthh  tthhee  ccoonnfflliiccttiinngg  pprreessssuurreess  tthheeyy  ffaaccee  oonn  aa  ddaaiillyy  

bbaassiiss..    FFiigguurree  44..11  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  vviieewwss  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  SSAAPPSS’’  iinniittiiaattiivveess  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..  

  

FFIIGGUURREE  44..11::    IIss  aannyytthhiinngg  ddoonnee  ttoo  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  yyoouurr  uunniitt??      

  

58%

42% Yes = 58%
No = 42%

  

    

CCrraawwsshhaaww  eett  aall..  ((11999988::5500))  aarrgguuee  tthhaatt  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  

vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ccoonnffoorrmmaannccee  ttoo  eessttaabblliisshheedd  pprriinncciipplleess  aanndd  ssttaannddaarrddss  ooff  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  iinn  

oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhuuss,,  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  

qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..11,,  IIss  aannyytthhiinngg  ddoonnee  ttoo  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  yyoouurr  uunniitt??,,  5588%%  ooff  

tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  YYeess  aanndd  4422%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  NNoo..    TThhiiss  iimmpplliieess  

tthhaatt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  vviieewwss  wwiitthh  rreeggaarrdd  

ttoo  tthhee  SSAAPPSS’’  iinniittiiaattiivveess  ttoowwaarrddss  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    
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HHoowweevveerr,,  FFiigguurree  44..22  ddeemmoonnssttrraatteess  wwhhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  tthhiinnkk  ccaann  eennhhaannccee  

eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

    

FFIIGGUURREE  44..22::    IIff  yyoouurr  aannsswweerr  ttoo  qquueessttiioonn  99  oonn  FFiigguurree  44..11  iiss  YYeess,,  wwhhaatt  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  

wwiillll  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  yyoouurr  uunniitt??      

  

1%2%

9%
14%

21%

26%
4%

19%

4%

Comprehensive code of
conduct
Ethics education & training

Performance appraisal

Organisational cultural
reform
Good incentive structures

Paradigm shift

Vetting & regular polygraph
test
National Anti-Corruption
Hotline
Stress management
training   

  

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..22,,  2266%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  

tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  2211%%  iinnddiiccaatteedd  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  

aanndd  ttrraaiinniinngg,,  1199%%  iinnddiiccaatteedd  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess,,  1144%%  iinnddiiccaatteedd  ppeerrffoorrmmaannccee  

aapppprraaiissaall,,  99%%  iinnddiiccaatteedd  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurraall  rreeffoorrmm,,  44%%  iinnddiiccaatteedd  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt,,  44%%  

iinnddiiccaatteedd  vveettttiinngg  aanndd  rreegguullaarr  ppoollyyggrraapphh  tteessttiinngg,,  22%%  iinnddiiccaatteedd  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  

NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  HHoottlliinnee  aanndd  11%%  iinnddiiccaatteedd  ssttrreessss  mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg..    FFiigguurree  

44..22  ddeemmoonnssttrraatteess  vvaarriioouuss  iinnssttrruummeennttss  tthhaatt  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  aannaallyysseess  tthhee  vvaarriioouuss  iinnssttrruummeennttss,,  wwhhiicchh  hhaavvee  

tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

44..22..11  CCoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  

SSeeccttiioonn  5500  ooff  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  

SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))..    TThhee  ccooddee  ggiivveess  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  

pprroovviissiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  SSAAPPSS  aanndd  pprroovviiddeess  gguuiiddeelliinneess  ttoo  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aass  ttoo  
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wwhhaatt  iiss  eexxppeecctteedd  ooff  tthheemm  ffrroomm  aann  eetthhiiccaall  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  bbootthh  iinn  tthheeiirr  iinnddiivviidduuaall  ccoonndduucctt  aanndd  

iinn  tthheeiirr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  ootthheerrss  ((SSAAPPSS::  22000044))..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  ccoommpplliiaannccee  ttoo  tthhee  ccooddee  iiss  

ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    HHoowweevveerr,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  aabbuunnddaannccee  ooff  ssttrriicctt  lleeggiissllaattiioonnss  iiss  

nnoott  tthhee  oonnllyy  aannsswweerr  ttoo  eetthhiiccaall  ttrraannssggrreessssiioonnss..    TThhee  eelleemmeennttss  ooff  mmoottiivvaattiioonn,,  ccoommmmiittmmeenntt  

aanndd  ddeeddiiccaattiioonn  ffrroomm  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  rreemmaaiinn  ccrriittiiccaall  iinn  tthhee  aaddhheerreennccee  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  

ffrraammeewwoorrkk..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iiss  iinnssttiiggaatteedd  

bbyy  tthhee  iinneeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  llaawwss,,  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss,,  ccrreeaattiinngg  

lloooopphhoolleess  ffoorr  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess..    HHoowweevveerr,,  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  

ooff  ccoonndduucctt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  gguuiiddeelliinneess  ooff  tthhee  eexxeemmppllaarryy  ccoonndduucctt  

tthhaatt  iiss  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  aa  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..      

  

TThhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  

eennddeeaavvoouurr  ttoo  rreessoollvvee//ddeeaall  wwiitthh  tthhee  rroooott  ccaauusseess  ooff  ccrriimmee  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  pprreevveenntt  aannyy  

aaccttiioonn  wwhhiicchh  mmaayy  tthhrreeaatteenn  tthhee  ssaaffeettyy  oorr  sseeccuurriittyy  ooff  aannyy  ccoommmmuunniittyy,,  iinnvveessttiiggaattee  ccrriimmiinnaall  

ccoonndduucctt  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennddaannggeerr  tthhee  ssaaffeettyy  oorr  sseeccuurriittyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  

bbrriinngg  tthhee  ppeerrppeettrraattoorrss  tthheerreeffoorree  ttoo  jjuussttiiccee..    IInn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss,,  tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  eennccoouurraaggeess  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  

uupphhoolldd  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  aanndd  tthhee  llaaww  wwhhiillee  gguuiiddeedd  bbyy  

tthhee  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss..    IInn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  ppoolliicciinngg,,  tthhee  SSAAPPSS’’  NNaattiioonnaall  

IInnssttrruuccttiioonn  oonn  DDiisscciipplliinnaarryy  RReegguullaattiioonnss  ((11999966::1166))  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  ccoonndduucctt  sshheeeett  iinn  

rreessppeecctt  ooff  eevveerryy  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  sshhaallll  bbee  kkeepptt  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  tthhee  mmaannnneerr  aanndd  ffoorrmm  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonneerr..    AAllll  ffiinnddiinnggss  aanndd  ssaannccttiioonnss  aaggaaiinnsstt  aann  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  oonn  aaccccoouunntt  ooff  mmiissccoonndduucctt  aanndd  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonnss  sshhaallll  bbee  

rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  ccoonndduucctt  sshheeeett..          

  

ZZiimmbbaabbwweeaann  PPoolliiccee  CCoommmmiissssiioonneerr  CChhiihhuurrii,,  ssppeeaakkiinngg  iinn  HHaarraarree  oonn  tthhee  ccoonnffeerrmmeenntt  ooff  

rraannkkss  ttoo  tthhee  nneewwllyy  pprroommootteedd  ssuuppeerriinntteennddeennttss,,  aarrgguueedd  tthhaatt  sseenniioorr  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  

rreeqquuiirreedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ffoorrccee  uunnddeerr  tthheeiirr  ccoommmmaanndd  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  

ddiisscciipplliinnaarryy  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  ZZiimmbbaabbwweeaann  RReeppuubblliiccaann  PPoolliiccee..    HHee  ffuurrtthheerr  aarrgguueedd  

tthhaatt  ddiisscciipplliinnee  iiss  tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  aallll  ffaacceettss  ooff  ppoolliiccee  wwoorrkk  aanndd  aass  ssuucchh  sseenniioorr  ooffffiicceerrss  

sshhoouulldd  ddeeaall  wwiitthh  aallll  ddiisscciipplliinnaarryy  ccaasseess  aass  jjuuddiicciioouussllyy  aass  tthhee  llaaww  ppeerrmmiittss  ssoo  tthhaatt  aallll  ppoossssiibbllee  

uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  ccaann  bbee  eelliimmiinnaatteedd  ffrroomm  tthhee  ffoorrccee  wwhhiillee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  

aarree  eennccoouurraaggeedd  aaccrroossss  tthhee  ppoolliiccee  ffoorrccee  ((AAllllAAffrriiccaa::  22000066))..    NNddlloovvuu  ((22000055))  aarrgguueess  iinn  aann  

iinntteerrvviieeww  tthhaatt  tthhee  sseenniioorr  ooffffiicceerrss  hhaavvee  aa  dduuttyy  ttoo  sseett  eexxeemmppllaarryy  ccoonndduucctt  ttoo  tthheeiirr  jjuunniioorrss  bbyy  
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eeffffeeccttiivveellyy  oobbsseerrvviinngg  tthhee  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  tthhee  ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiillll  ddiisscciipplliinnee  aammoonngg  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  tthheerreebbyy  eennhhaanncciinngg  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    IInn  tthhee                

llaaww--eennffoorrcceemmeenntt  eennvviirroonnmmeenntt,,  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  

ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..          

      

CCrraawwsshhaaww  eett  aall..  ((11999988::4499))  iinnddiiccaattee  tthhaatt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  sshhoouulldd  bbee  

ffoorrmmuullaatteedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppuurrppoosseess::  

  ttoo  ccllaarriiffyy  wwhhaatt  iiss  aacccceeppttaabbllee  aanndd//oorr  uunnaacccceeppttaabbllee  pprraaccttiiccee  bbyy  gguuiiddiinngg  

tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ppoolliiccyy  tthhrroouugghh  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  aapppprroopprriiaattee  eetthhiiccaall  

ssttaannddaarrddss;;    

  eennccoouurraaggee  mmaannaaggeerriiaall  aanndd  eemmppllooyyeeee  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  aatt  aallll  lleevveellss  bbyy  

gguuiiddiinngg  ddiiffffiiccuulltt  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg;;    

  mmaakkee  eetthhiiccaall  iinnffrriinnggeemmeennttss  eeaassyy  ttoo  iiddeennttiiffyy,,  bbyy  pprroommoottiinngg  aawwaarreenneessss  ooff  

aanndd  sseennssiittiivviittyy  ttoo  eetthhiiccaall  iissssuueess;;    

  hheellpp  ttoo  rreessoollvvee  ccoonnfflliiccttss  bbyy  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ssoocciiaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy;;  aanndd  

  ccoovveerr  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  eennhhaannccee  tthhee  eetthhiiccaall  

rreeppuuttaattiioonn  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn..      

    

TThheessee  iimmppllyy  tthhaatt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ddeemmoonnssttrraabbllee  pprriinncciippllee  ooff  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  pprroovviiddee  aa  ssttrroonngg  mmeeaassuurree  ffoorr  oorrggaanniissaattiioonnaall  iinntteeggrriittyy..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  

rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..22,,  2266%%  ooff  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  

iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  uunniitt..    HHoowweevveerr,,  tthheessee  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess  

sshhoouulldd  bbee  ccooddiiffiieedd  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  iiss  eeaassiillyy  ccoommmmuunniiccaabbllee  ttoo  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  uunnnneecceessssaarryy  ccoonnffuussiioonnss..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  

sshhoouulldd  bbee  bbrrooaadd  aanndd  aassppiirraattiioonnaall  eennoouugghh  ttoo  gguuiiddee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’                      

ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  iinn  uunnpprreecceeddeenntteedd  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  ccoonntteexxttuuaalliisseedd  eennoouugghh  ttoo  ggiivvee  pprraaccttiiccaall  

gguuiiddaannccee..    AA  ccooppyy  ooff  tthhee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aallll  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  

ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  sshhoouulldd  aassppiirree  ttoo  aanndd  ddeemmoonnssttrraattee  aa  

ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  oorrggaanniissaattiioonnaall  iinntteeggrriittyy..    TThhee  ccoorree  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess  iinncclluuddee  ffaaiirrnneessss;;  

ttrraannssppaarreennccyy;;  hhoonneessttyy;;  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn;;  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  rreessppoonnssiibbiilliittyy;;  rreessppeecctt  ffoorr  
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hhuummaann  ddiiggnniittyy,,  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ssoocciiaall  jjuussttiiccee..    TThheessee  iimmppllyy  tthhaatt  tthhee  ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  aa  

ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  sshhoouulldd  aaddoopptt  ssttaannddaarrddss  ooff  eetthhiiccaall  pprraaccttiiccee  aanndd  

ddeemmoonnssttrraattee  pprriinncciipplleess  ooff  aaddhheerreennccee  aanndd  pprraaccttiiccaalliittyy..      

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  WWhhiittee  PPaappeerr  oonn  tthhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy  ((11999977))  

((aallssoo  kknnoowwnn  aass  BBaatthhoo  PPeellee)),,  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  sshhoouulldd  sseett  ccoouurrtteessyy  

ssttaannddaarrddss  tthhaatt  iinncclluuddee  ggrreeeettiinnggss,,  aaddddrreessssiinngg  ooff  ccuussttoommeerrss,,  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ssttaaffff  bbyy  

nnaammeess  ((wweeaarriinngg  nnaammee  ttaaggss))  wwhheenn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ccuussttoommeerrss,,  wwhheetthheerr  iinn  ppeerrssoonn,,  oonn  tthhee  

tteelleepphhoonnee  oorr  iinn  wwrriittiinngg..    TThhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  sshhoouulldd  eennffoorrccee  aa  

ccoommpprreehheennssiivvee  ttoonnee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  tthhaatt  ddeemmoonnssttrraatteess  ssoommee  sseennssee  ooff  ssiimmpplliiffiiccaattiioonnss  

aanndd  ccuussttoommeerr--ffrriieennddlliinneessss  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  ssttrraatteeggiieess..    

FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  WWhhiittee  PPaappeerr  rreeqquuiirreess  eeaacchh  ddeeppaarrttmmeenntt  ttoo  sseett  aa  mmaaxxiimmuumm  lleennggtthh  ooff  ttiimmee  

wwiitthhiinn  wwhhiicchh  rreessppoonnsseess  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ttoo  iinnqquuiirriieess..    AA  ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  

sshhoouulldd  sseett  eeffffeeccttiivvee  ssttrraatteeggiieess,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  ssttaatteemmeenntt  ttaakkiinngg  aanndd  ffoorr  ddeeaalliinngg  wwiitthh  

ccoommppllaaiinnttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ssppeecciiaall  nneeeeddss,,  ssuucchh  aass  tthhee  eellddeerrllyy  oorr  iinnffiirrmm,,  aanndd  nneeeeddss  

ssuucchh  aass  ggeennddeerr  aanndd  llaanngguuaaggee..      

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  aabboovvee  aarrgguummeennttss,,  iitt  ccoouulldd  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  aa  

ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  rreessppoonnssiibbllee  bbeehhaavviioouurr  

aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    RReessppoonnssiibbllee  bbeehhaavviioouurr  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  

ppuubblliicc  ccoonnffiiddeennccee  ttoowwaarrddss  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  gguuiiddeelliinneess  rreeggaarrddiinngg  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss’’  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr,,  wwiitthh  eelleecctteedd  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss  aanndd  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ppuubblliicc  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  tthheeiirr  ddiissccrreettiioonnaarryy  aauutthhoorriittiieess..    IItt  ccaann  bbee  ccoonncclluuddeedd  

tthhaatt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  mmoorraall  ppeerrffoorrmmaannccee  

ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwhhiicchh  iiss  aa  ddaauunnttiinngg  cchhaalllleennggee  ffoorr  tthhee  ppoolliiccee  mmaannaaggeemmeenntt..    TThhiiss  

iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  ffaaiilluurree  ttoo  aacchhiieevvee  aann  eetthhiiccaall  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  ccoouulldd  

ddiissccoouurraaggee  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ppoolliicciinngg..    TThhiiss  wwiillll  cceerrttaaiinnllyy  ddaammaaggee  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  

bbootthh  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  

ccoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  rreessttoorree  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccoonnttrrooll  aanndd  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  wwhhiicchh  wwiillll  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhee  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  

sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

44..22..22  EEtthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  
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TThhee  WWhhiittee  PPaappeerr  oonn  tthhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy  ((11999977::  66))  ((aallssoo  kknnoowwnn  

aass  BBaatthhoo  PPeellee))  aasssseerrttss  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  ccoonnttiinnuuaallllyy  iimmpprroovvee  tthhee  lliivveess  

ooff  tthhee  ppeeooppllee  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  bbyy  aa  ttrraannssffoorrmmeedd  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  wwhhiicchh  iiss  rreepprreesseennttaattiivvee,,  

ccoohheerreenntt,,  ttrraannssppaarreenntt,,  eeffffiicciieenntt,,  eeffffeeccttiivvee,,  aaccccoouunnttaabbllee  aanndd  rreessppoonnssiivvee  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  aallll  

tthhrroouugghh  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  ppeeooppllee--cceennttrreedd  aanndd  ppeeooppllee--ddrriivveenn  ppuubblliicc  sseerrvviiccee,,  wwhhiicchh  iiss  

cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  eeqquuiittyy,,  qquuaalliittyy,,  ttiimmee  aanndd  aa  ssttrroonngg  ccooddee  ooff  eetthhiiccss..    TThhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aa  

ppuubblliicc  sseerrvviiccee  tthhaatt  iiss  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  aa  ssttrroonngg  ccooddee  ooff  eetthhiiccss  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  

aa  ccoommpprreehheennssiivvee  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee..    TThhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  eetthhiiccss  

eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  iiss  ttoo  eedduuccaattee  aanndd  eennlliigghhtteenn  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  oonn  wwhhaatt  iiss  

eetthhiiccaall  oorr  uunneetthhiiccaall  dduurriinngg  tthheeiirr  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..      

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..22,,  2211%%  ooff  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  

ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammmmee  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  uunniitt..    

SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy  RReevviieeww  ((22000044::2233))  qquuootteedd  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  PPaannddoorr  ssttaattiinngg  tthhaatt  

““wwhheenn  nnuurrsseess  nneegglleecctt  ppaattiieennttss,,  wwhheenn  ppeennssiioonn  cclleerrkkss  aabbuussee  tthhee  eellddeerrllyy,,  wwhheenn  sseenniioorr  

mmaannaaggeerrss  aarree  rruuddee  ttoo  tthheeiirr  ssttaaffff,,  II  ddoo  nnoott  tthhiinnkk  ooff  sskkiillllss  pprrooggrraammmmeess,,  bbuutt  II  pplleeaadd  ffoorr  eetthhiiccss  

ccoouurrsseess,,  ffoorr  aa  nneeww  vvaalluuee  oorriieennttaattiioonn””..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  PPaannddoorr’’ss  

sseennttiimmeennttss  aarree  sshhaarreedd  iinn  tthhaatt,,  wwhheenn  tthhee  lleevveell  ooff  ppoolliiccee  mmiissccoonndduucctt  rriisseess,,  wwhheenn  ccrriimmiinnaall  

ccaasseess  aalllleeggeeddllyy  ccoommmmiitttteedd  bbyy  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinnccrreeaassee  aanndd  ddeeaatthh  iinn  ppoolliiccee  ccuussttooddyy  dduuee  ttoo  

ppoolliiccee  nneegglliiggeennccee  iinnccrreeaasseess,,  oonnee  ddooeess  nnoott  tthhiinnkk  ooff  ffiirreeaarrmm  ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess,,  bbuutt  ooff  eetthhiiccss  

eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg..    

  

IInn  tthhee  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  ccoonntteexxtt,,  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  sseerrvviiccee  

ddeelliivveerryy  rreeqquuiirreess  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  rreecceeiivvee  oonn--ggooiinngg  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  

ttrraaiinniinngg  iinn  oorrddeerr  tthhaatt  tthheeyy  aaccqquuiirree  tthhee  rreelleevvaanntt  sskkiillllss  ffoorr  kkeeeeppiinngg  uupp  wwiitthh  tthhee  nneeww  

ddeevveellooppmmeennttss  aatt  wwoorrkk..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  wwoouulldd  

rreeggaarrdd  ssuucchh  ttrraaiinniinngg  aass  aa  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneenntt  ooff  kkeeeeppiinngg  aabbrreeaasstt  wwiitthh  nneeww  rreegguullaattiioonnss,,  

eetthhiiccaall  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  aaccttss  ooff  ppaarrlliiaammeenntt..    TThhee  iissssuuee  ooff  mmoorraall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

rreeggeenneerraattiioonn  pprriimmaarriillyy  ddeeppeennddss  oonn  ggoooodd  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  tthhaatt  ccaann  bbee  lleeaarrnneedd  iinn  bbootthh  

ffoorrmmaall  aanndd  iinnffoorrmmaall  eennvviirroonnmmeennttss..    HHoowweevveerr,,  FFooxx  eett  aall..  ((11999988::6677))  aarrgguuee  tthhaatt  lleeaarrnniinngg  iiss  aa  

hhuummaann  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  sskkiillllss,,  kknnoowwlleeddggee,,  hhaabbiittaatt  aanndd  aattttiittuuddee  aarree  aaccqquuiirreedd  aanndd  uuttiilliisseedd  

iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  bbeehhaavviioouurr  iiss  mmooddiiffiieedd..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  ccaann  bbee  

aarrgguueedd  tthhaatt  aann  eedduuccaatteedd  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  wwhhoo  hhaass  aaccqquuiirreedd  aaddeeqquuaattee  eetthhiiccss  kknnoowwlleeddggee  iinn  

ppoolliicciinngg  iiss  rraatthheerr  lliikkeellyy  ttoo  pprreesseenntt  eetthhiiccaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  bbeehhaavviioouurr  tthhaann  tthhee  oonneess  wwiitthh  

lliittttllee  oorr  nnoo  eetthhiiccss  kknnoowwlleeddggee  aatt  aallll..    TThhee  aaddooppttiioonn  ooff  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  

ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee  tthhrroouugghh  tthhee  rreelleevvaanntt  lleeaarrnniinngg  cchhaannnneellss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  
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ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhuuss,,  tthhee  SSAAPPSS  hhaass  aa  dduuttyy  ttoo  

eennssuurree  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  oorriieennttaattiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  oonn  iissssuueess  ooff  eetthhiiccss,,  mmoorraalliittyy,,  

eetthhooss  aanndd  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt..      

  

FFIIGGUURREE  44..33::    IInnddiiccaattee  wwhheetthheerr  yyoouu  tthhiinnkk  ddeessiiggnniinngg  ggoooodd  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  

ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess  iiss  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee,,  eeffffeeccttiivvee,,  nnoott  eeffffeeccttiivvee  oorr  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  

iinnssttrruummeenntt  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  yyoouurr  uunniitt??      

  

1%4%

21%

74%

Very effective
Effective
Not effective
Not effective at all

  

  

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..33,,  7744%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  

ddeessiiggnniinngg  ggoooodd  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess  iiss  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  mmeeaassuurree  iinn  

aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  2211%%  iinnddiiccaatteedd  iitt  iiss  

eeffffeeccttiivvee  aanndd  44%%  aanndd  11%%  rreessppeeccttiivveellyy  iinnddiiccaatteedd  iitt  iiss  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aanndd  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll..    

TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  aann  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerr’’ss  ppeerrssoonnaall  kknnoowwlleeddggee  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  hhiiss//hheerr  

ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  ddiiffffeerreennttiiaattiinngg  rriigghhtt  ffrroomm  wwrroonngg..    FFooxx  eett  aall..  ((11999988::6677))  aarrgguueess  

tthhaatt  ppeerrssoonnaall  kknnoowwlleeddggee  rreepprreesseennttss  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  kknnoowwss  oorr  hhaass  ggaaiinneedd  

tthhrroouugghh  eexxppeerriieennccee  aanndd  iitt  iiss  aa  bbooddyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  oonnee  hhaass..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ppoolliiccee  

sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy,,  bbooddyy  ssttrreennggtthh  aanndd  pphhyyssiiccaall  ffiittnneessss  aarree  aann  iinnaaddeeqquuaattee  ccoommbbiinnaattiioonn  ffoorr  

eeffffeeccttiivvee  ppoolliicciinngg,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  hhaannddlliinngg  vviiccttiimmss  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg,,  tthhee  SSAAPPSS  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44::  2200))  mmaaiinnttaaiinnss  tthhaatt  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  sseenntt  ffoorr  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess  tthhaatt  aarree  aaiimmeedd  ttoo  iimmpprroovvee  ppoolliiccee  

sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..      

  

TThheerreeffoorree,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  ttrraaiinniinngg  iiss  aa  ssyysstteemmaattiicc  oorr  oorrggaanniisseedd  pprroocceedduurree  iinn  wwhhiicchh  

ppeeooppllee  ggaaiinn  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ddeeffiinneedd  ppuurrppoossee..    TThhuuss,,  aann  iinnddiivviidduuaall  
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ppoolliiccee  ooffffiicceerr  wwhhoo  iiss  ggrroouunnddeedd  oonn  hhiigghh  lleevveellss  ooff  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss  bbeeccoommeess  aa  ccoommppeetteenntt  

hhuummaann  rreessoouurrccee  wwhhiicchh  iiss  wweellll  ppoossiittiioonneedd  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  aacchhiieevvee  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  mmaannddaattee..    

HHoowweevveerr,,  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  aann  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee  sshhoouulldd  bbee  ttoo  

aacchhiieevvee  aa  bbeehhaavviioouurr  cchhaannggee  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ttrraaiinneeeess  aanndd  rreedduuccee  tthhee  lleeaarrnniinngg  ttiimmee..    TThhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ccoouulldd  eennaabbllee  aann  aacccceeppttaabbllee  ppeerrffoorrmmaannccee  

aanndd  lleeaadd  ttoo  iimmpprroovveedd  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  

eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ssyysstteemmss  hhaass  tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  mmoouulldd  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  

aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  tthheeiirr  wwoorrkk  aanndd  eennssuurreess  aann  iimmpprroovveedd  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  

sseeccuurriittyy  wwiitthhiinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  iiss  wwoorrtthh  nnoottiinngg  

tthhaatt  ttrraaiinniinngg  iiss  nnoott  aa  ppaannaacceeaa  ffoorr  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess,,  bbuutt  mmaayy  aassssiisstt  iinn  ssoollvviinngg  ooppeerraattiioonnaall  

pprroobblleemmss  eessppeecciiaallllyy  iinn  ccaasseess  wwhheerree  eemmppllooyyeeeess  ddoo  nnoott  sseeee  tthhiinnggss  iinn  tthhee  ssaammee  lliigghhtt..    

  

TThhee  BBaatthhoo  PPeellee  WWhhiittee  PPaappeerr  oonn  tthhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy  ((11999977))  

ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  ddeeaall  wwiitthh  ccuussttoommeerrss  hhaass  ttoo  bbee  rreegguullaarrllyy  

mmoonniittoorreedd  aanndd  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  wwhhiicchh  ffaallllss  bbeellooww  ssppeecciiffiieedd  ssttaannddaarrddss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  

ttoolleerraatteedd..    TThhee  WWhhiittee  PPaappeerr  eemmpphhaassiisseess  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn,,  sseerrvviiccee  

ddeelliivveerryy  iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  ccuussttoommeerr  ccaarree  aass  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneennttss  ooff  ffuuttuurree  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammmmeess..    TThhee  eetthhiiccss  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess  sshhoouulldd  pprriioorriittiissee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  

wwhhoo  ddiirreeccttllyy  ddeeaall  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc,,  wwhheetthheerr  ffaaccee  ttoo  ffaaccee,,  iinn  wwrriittiinngg  oorr  oonn  tthhee  

tteelleepphhoonnee..    HHoowweevveerr,,  tthhiiss  rreeccoommmmeennddeedd  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee  ddooeess  

nnoott  rreeqquuiirree  tthhee  iinnjjeeccttiioonn  ooff  llaarrggee  ssuummss  ooff  aaddddiittiioonnaall  rreessoouurrcceess,,  bbuutt  nneeeeddss  tthhee  rree--oorriieennttaattiioonn  

ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  rreessoouurrcceess  ttoo  iissssuueess  ooff  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  oorriieennttaattiioonn  ooff  tthhee  

nneeww  ppoolliiccee  rreeccrruuiittss  oonn  iissssuueess  ooff  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee        lloonngg--tteerrmm  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  aabboovvee  aarrgguummeennttss,,  iitt  ccoouulldd  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  aaddooppttiinngg  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  wwiillll  

eennssuurree  tthhaatt  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  aaccttiivviittiieess  aanndd  dduuttiieess  aarree  eexxeeccuutteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  eetthhiiccaall  

nnoorrmmss..    TThheessee  wwiillll  iinn  ttuurrnn  ffaacciilliittaattee  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  ppeerrssoonnaall  

vvaalluueess,,  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  aanndd  ppuubblliicc  ppeerrcceeppttiioonnss  aass  wweellll  aass  hhooww  tthheeyy  aaffffeecctt  tthhee  

pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    IInn  ttuurrnn,,  bbootthh  eetthhiiccss  aanndd  mmoorraalliittyy  eennssuurree  aann  oorrddeerrllyy  wwaayy  ooff  

tthhiinnkkiinngg  wwhhiicchh  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  eetthhiiccaall  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  ddeecciissiioonnss  aanndd  ffuurrtthheerr  aasssseessss  

aalltteerrnnaattiivveess  ffrroomm  aa  mmoorraall  ppeerrssppeeccttiivvee..    RReelleevvaanntt  ttoo  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  ccaann  bbee  ccoonncclluuddeedd  

tthhaatt  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  

ffrraammeewwoorrkk  iiss  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess..    TThhiiss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiillll  

eennccoouurraaggee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  mmaakkee  rreeaassoonnaabbllee  eetthhiiccaall  jjuuddggeemmeennttss  bbeeffoorree  
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mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..      

  

44..22..33  PPeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  

PPeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurriinngg  iiss  ccrriittiiccaall  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  eemmppllooyyeeeess  iinnddeeeedd  ppeerrffoorrmm  aatt  tthhee  

rreeqquuiirreedd  lleevveell  aanndd  wwhheetthheerr  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  hhaass  iimmpprroovveedd  oovveerr  aa  cceerrttaaiinn  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..    

HHoowweevveerr,,  tthhee  ssuucccceessss  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemmss  ddeeppeennddss  oonn  wwhheetthheerr  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  aapppprraaiissaall  wwiillll  bbee  uusseeffuull  iinn  aacchhiieevviinngg  

oorrggaanniissaattiioonnaall  ggooaallss,,  aanndd  eemmppllooyyeeeess  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  aapppprraaiissaall  iiss  ffaaiirr  aanndd  

uunnbbiiaasseedd  ((HHuuddddlleessttoonn  11998844::6622))..    IInn  tthhee  hhuummaann  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  eennvviirroonnmmeenntt,,  tthhee  

eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemmss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhiiss  iiss,,  hhoowweevveerr,,  ppoossssiibbllee  wwhheerree  aa  

ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee  iiss  rreeccooggnniisseedd  aanndd  rreewwaarrddeedd  iinn  lliinnee  wwiitthh  ggoooodd  jjoobb  ppeerrffoorrmmaannccee..  

  

WWiilllliiaammss  ((22000022::99))  oouuttlliinneess  vvaarriioouuss  ccoommmmoonn  pprroobblleemmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  

ccoonntteexxtt  ooff  oorrggaanniissaattiioonnaall  sshhoorrttffaallllss,,  ssyysstteemmss  pprroobblleemmss,,  pprroobblleemmss  rreellaatteedd  ttoo  ppeerrffoorrmmaannccee  

aapppprraaiissaall  eelleemmeennttss  aanndd  tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemmss,,  nnaammeellyy::  

  IInn  tteerrmmss  ooff  oorrggaanniissaattiioonnaall  sshhoorrttffaallllss,,  tthheerree  iiss  nnoo  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  

aapppprraaiissaall  pprroocceessss  aanndd  iitt  iiss  nnoott  rreeggaarrddeedd  aass  aann  iimmppoorrttaanntt  mmaannaaggeerriiaall  

ffuunnccttiioonn..    IItt  iiss  ddeeccllaarreedd  rreedduunnddaanntt  iinn  ddeemmooccrraattiicc  ppaarrttiicciippaattiivvee  cclliimmaattee  

aanndd  iittss  ccoonndduucctt  iiss  nnoott  rreeiinnffoorrcceedd..    TThheerree  aarree  nnoo  rreewwaarrddss  ffoorr  

ccoonnsscciieennttiioouuss  aapppprraaiissaallss  dduuee  ttoo  tthhee  iinnaabbiilliittyy  ttoo  oobbsseerrvvee  ppeerrffoorrmmaannccee;;    

  IInn  tteerrmmss  ooff  ssyysstteemm  pprroobblleemmss,,  tthhee  rraattiinngg  ssyysstteemmss  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  

ssuubbjjeeccttiivveellyy  wwiitthh  tthhee  rreessuullttss  bbeeiinngg  uusseedd  ttoo  ddiissccrriimmiinnaattee  aaggaaiinnsstt  ppeeooppllee  

oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  rraaccee,,  sseexx,,  ggeennddeerr  aanndd  rreelliiggiioonn..    IItt  ffaaiillss  ttoo  ddeevveelloopp  jjoobb  

aannaallyyssiiss  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurreess  wwhhiillee  tthheerree  iiss  nnoo  uusseerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  

iinn  ssyysstteemmss  ddeevveellooppmmeenntt;;  

  IInn  tteerrmmss  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ppoolliiccyy,,  tthheerree  aarree  nnoo  ssttaannddaarrdd  ppoolliicciieess  

wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  rraatteerr’’ss  ttaasskk  iinn  tthhee  aapppprraaiissaall  pprroocceessss,,  aa  ppoolliiccyy  

ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  aapppprraaiissaall  pprroocceessss;;      

  IInn  tteerrmmss  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  eelleemmeennttss,,  tthheerree  iiss  aa  llaacckk  ooff  

kknnoowwlleeddggee  oonn  tthhee  rraatteeee’’ss  jjoobb  aanndd  tthhiiss  rreessuullttss  iinn  tthhee  eerrrroonneeoouuss  oorr  

iinnccoommpplleettee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessuullttiinngg  iinn  ddiiffffeerreenntt  eexxppeeccttaattiioonnss  dduuee  ttoo  

ddiiffffeerreenntt  hhiieerraarrcchhiiccaall  lleevveellss..    TThhee  jjuuddggeemmeenntt  bbeeccoommeess  bbiiaass  aanndd  eerrrroorrss  

ooccccuurr  iinn  hhuummaann  jjuuddggeemmeenntt  ffuullll  ooff  sstteerreeoottyyppeess  aanndd  pprreejjuuddiicceess;;      
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  IInn  tteerrmmss  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  oouuttccoommeess,,  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ssyysstteemmss  

ffaaiill  ttoo  rreeccooggnniissee  eexxcceelllleenntt  ppeerrffoorrmmaannccee  wwhhiicchh  tthheenn  ccaauusseess  pprroommoottiioonnaall  

ddeecciissiioonn  eerrrroorrss..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  aapppprraaiissaall  pprroocceessss  

ccaauusseess  iinnaaddeeqquuaattee  sskkiillllss  mmiixx;;    

  IInn  tteerrmmss  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurree,,  tthheerree  iiss  aa  llaacckk  ooff  ssppeecciiffiicciittyy;;  

bbeehhaavviioouurr--bbaasseedd  llaanngguuaaggee;;  aammbbiigguuiittyy  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurreess,,  

iinnccoommpplleetteenneessss;;  iirrrreelleevvaanntt  ppeerrffoorrmmaannccee  ccrriitteerriiaa  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ooff  tthhee  rraatteerr’’ss  ccrriitteerriiaa  iiss  nnoott  eexxpplliicciittllyy  eexxppllaaiinneedd  ttoo  tthhee  rraatteeeess..    

  

TThhee  aabboovvee  pprroobblleemmss  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  ccoommpplleexxiittiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

aa  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  aass  aann  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    HHoowweevveerr,,  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  

ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  wwhhiillee  iittss  iinneeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ccoouulldd  ffaaiill  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  ddyynnaammiicc  nnaattuurree  ooff  tthhee  

jjoobbss,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  oorrggaanniissaattiioonnss  wwhhiicchh  llaacckk  ccrreeddiibbiilliittyy  dduuee  ttoo  oouuttddaatteedd  ssyysstteemmss..    IInn  

rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..22,,  1144%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  

tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

eennhhaannccee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    CCoowwlliinngg  ((11998888::110099))  aarrgguueess  tthhaatt  ffoorr  tthhee  

eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemmss,,  tthhee  eemmppllooyyeerrss  sshhoouulldd  

iinnvvoollvvee  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthheeiirr  sseellff--eevvaalluuaattiioonn  aanndd  jjooiinntt  pprroobblleemm--ssoollvviinngg..    TThhiiss  

iimmpplliieess  tthhaatt  iitt  wwiillll  bbee  ccrriittiiccaall  ffoorr  eemmppllooyyeerrss  ttoo  eennssuurree  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ttrraaiinniinngg  ooff  

ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemmss  nnoott  oonnllyy  ttoo  tthhee  aapppprraaiisseerrss  bbuutt  aallssoo  ttoo  tthhee  aapppprraaiitteeeess..    

VVeerrmmeeuulleenn  ((22000022::22))  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  hhaass  ddeevveellooppeedd  ppeerrffoorrmmaannccee  eennhhaanncceemmeenntt  

pprroocceessss  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  PPEEPP))  aass  iittss  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm..    AAccccoorrddiinngg  

ttoo  VVeerrmmeeuulleenn  ((22000022::22)),,  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  PPEEPP  iiss  iinn  ttwwoo  sseeggmmeennttss  ooff  ssaallaarryy  lleevveellss  11--66  

((ffrroomm  ccoonnssttaabbllee  ttoo  sseerrggeeaanntt))  aanndd  lleevveell  77--1122  ((ffrroomm  iinnssppeeccttoorr  ttoo  sseenniioorr  ssuuppeerriinntteennddeenntt))  iinn  

oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ddeevveelloopp  sskkiillllss  aanndd  

kknnoowwlleeddggee  aanndd  rreemmaaiinn  ppoossiittiivvee  aanndd  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthheeiirr  wwoorrkk..  

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  vviieewwss  ooff  VVeerrmmeeuulleenn  ((22000022)),,  iitt  ccoouulldd  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  PPEEPP  iiss  mmeeaanntt  ttoo  

rreegguullaarrllyy  aanndd  oobbjjeeccttiivveellyy  mmeeaassuurree  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  aasssseessss  ccoommppeetteenncciieess  ooff  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    IItt  iiss  aaiimmeedd  aatt  kkeeeeppiinngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ffooccuusseedd  aanndd  mmoottiivvaatteedd,,  

hheennccee  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee--rreellaatteedd  ssaallaarryy  aaddjjuussttmmeennttss  iinn  tthhee  yyeeaarr  22000044..    AA  

ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  ccoouulldd  bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  iitt  ffaacciilliittaatteess  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  
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oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  ffrroomm  rruullee--bboouunndd  ttoo  rreessuullttss--ddrriivveenn..    TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  

aasssseessssmmeenntt  wwiillll  bbee  rreeccooggnniisseedd  iiff  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  aalliiggnneedd  wwiitthh  tthhee  ssttrraatteeggiicc  oobbjjeeccttiivveess  ooff  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  CCrraawwsshhaaww  eett  aall..  ((11999988::5577)),,  tthheerree  iiss  nnoo  lleeggaall,,  mmoorraall  

aanndd  eevveenn  pprraaccttiiccaall  ggrroouunndd  wwhhiicchh  ccoouulldd  jjuussttiiffyy  uunnllaawwffuull,,  uunneetthhiiccaall  aanndd//oorr  iinnhhuummaannee  

ccoonndduuccttss  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    HHoowweevveerr,,  tthhee  

ccoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  CCPPUU  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  

aapppprraaiissaall  ssyysstteemmss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  ssuussttaaiinneedd  ssuuppppoorrtt  aanndd  gguuiiddaannccee  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  mmaakkiinngg  eetthhiiccaall  ddeecciissiioonnss..    

  

TThhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  eennhhaannccee  aanndd  eennccoouurraaggee  aa  llaawwffuull  eetthhiiccaall  

ppoolliicciinngg,,  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  hhiigghh  

eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  

tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  

ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  jjuunniioorr  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aatt  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  hhaavvee  

hhiigghh  rreeggaarrdd  ffoorr  tthheeiirr  sseenniioorrss,,  tthheerreeffoorree,,  iitt  iiss  ccrriittiiccaall  tthhaatt  sseenniioorr  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  cclloosseellyy  

mmoonniittoorr  tthheeiirr  oowwnn  ccoonndduucctt  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  eexxaammppllee  tthheeyy  sseett  ffoorr  tthheeiirr  ssuubboorrddiinnaatteess..    IInn  tthhee  

ccoonntteexxtt  ooff  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn,,  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  sseenniioorr  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  uunnllaawwffuull  

aanndd  uunneetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  ooff  tthheeiirr  ccoolllleeaagguueess//ssuubboorrddiinnaatteess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  aaffffeecctt  

oorrggaanniissaattiioonnaall  bbeehhaavviioouurr..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  sseenniioorr  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ddeeaall  wwiitthh  

tthheeiirr  ssuubboorrddiinnaatteess’’  rreessppoonnssee  ttoo  eexxtteerrnnaall  pprreessssuurree  ccoouulldd  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ggeenneerraall  ooffffiicceerrss’’  

bbeehhaavviioouurr..      

  

PPEEPP  iiss  rreeggaarrddeedd  aass  aa  ccoonnssttrruuccttiivvee  eexxeerrcciissee  ttoo  iimmpprroovvee  jjoobb  rreellaattiioonnss,,  jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  

jjoobb  ppeerrffoorrmmaannccee..    TThhuuss  eevveerryy  eeffffoorrtt  mmuusstt  bbee  mmaaddee  bbyy  bbootthh  tthhee  aasssseessssoorr  aanndd  tthhee  aasssseesssseeee  

ttoo  rreeaacchh  aa  ccoonnsseennssuuss  dduurriinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  rraattiinngg  pprroocceessss..    TThhee  oobbjjeeccttiivvee  iiss  nnoott  ttoo  

ddiisscciipplliinnee  aannyyoonnee,,  bbuutt  ttoo  ddeevveelloopp  eemmppllooyyeeeess  aanndd  eennhhaannccee  tteeaamm  ssppiirriitt,,  llooyyaallttyy  aanndd  

ccoommmmiittmmeenntt..    TThhee  iissssuuee  ooff  ccoommppeetteennccyy  aasssseessssmmeenntt  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoommppoonneenntt  ooff  PPEEPP  

bbeeccaauussee  iitt  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  eemmppllooyyeeeess’’  wwoorrkk--rreellaatteedd  sskkiillllss,,  kknnoowwlleeddggee  aanndd  

eexxppeerriieennccee..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  aa  ccoommppeetteennccyy  aasssseessssmmeenntt  pprroocceessss  pprroovviiddeess  bbootthh  tthhee  

ssuuppeerrvviissoorr  aanndd  tthhee  ssuubboorrddiinnaattee  eemmppllooyyeeee  ttoo  wwoorrkk  ccoollllaabboorraattiivveellyy  ttoowwaarrddss  tthhee  

iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee  wwhhiicchh  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  

oorrggaanniissaattiioonnaall  eeffffeeccttiivveenneessss..    IInn  ccoonncclluussiioonn,,  iitt  ccoouulldd  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  

eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..      
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44..22..44  OOrrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurraall  rreeffoorrmm  aanndd  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt  

CCuullttuurree  iiss  aa  ddiissttiinngguuiisshhiinngg  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  aa  ssppeecciiffiicc  cciivviilliissaattiioonn,,  ssoocciieettyy,,  ccoommmmuunniittyy  oorr  aa  

ggrroouupp  ((FFooxx  eett  aall..  11999988::9944))..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  WWiilllliiaammss  ((22000022::4400)),,  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  

rreeffeerrss  ttoo  aa  ssyysstteemm  ooff  sshhaarreedd  mmeeaanniinngg,,  iinncclluuddiinngg  llaanngguuaaggee,,  ddrreessss,,  ppaatttteerrnnss  ooff  bbeehhaavviioouurr,,  

vvaalluuee  ssyysstteemmss,,  ffeeeelliinnggss,,  aattttiittuuddeess,,  iinntteerraaccttiioonnss  aanndd  ggrroouupp  nnoorrmmss  ooff  mmeemmbbeerrss..    AA  nnoorrmm  

rreepprreesseennttss  oorrggaanniisseedd  aanndd  sshhaarreedd  iiddeeaass  rreeggaarrddiinngg  wwhhaatt  mmeemmbbeerrss  sshhoouulldd  ffeeeell  aanndd  ddoo,,  hhooww  

tthheeiirr  bbeehhaavviioouurr  sshhoouulldd  bbee  rreegguullaatteedd  aanndd  wwhhaatt  ssaannccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  aapppplliieedd  wwhheenn  ssuucchh  

bbeehhaavviioouurr  ddooeess  nnoott  mmaattcchh  tthhee  ssoocciiaall  eexxppeeccttaattiioonnss..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  iiss  

aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  oorrggaanniissaattiioonn  hhaass  iittss  oowwnn  wwaayy  ooff  ooppeerraattiinngg  tthhaatt  iiss  

gguuiiddeedd  aanndd  ddiirreecctteedd  bbyy  aa  ssppeecciiffiicc  sseett  ooff  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..    LLiikkee  aannyy  ootthheerr  

oorrggaanniissaattiioonn,,  tthhee  SSAAPPSS  hhaass  iittss  oowwnn  sseett  oorr  ssyysstteemmss  ooff  sshhaarreedd  ffeeaattuurreess  iinn  tteerrmmss  ooff  vvaalluueess,,  

nnoorrmmss,,  sseennttiimmeennttss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss,,  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuutteess  iittss  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  ((SSAAPPSS,,  

22000055))..    TThhee  iissssuuee  ooff  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurraall  rreeffoorrmm  iiss  cceennttrraall  ttoo  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    AAnn  eetthhiiccaall  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  

iiss  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  hheellpp  iittss  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  ttoo  rreeaalliissee  tthheeiirr  ffuullll  

ppootteennttiiaall  aass  hhuummaann  bbeeiinnggss..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSwwaanneeppooeell  eett  aall..  ((22000033::2299)),,  iitt  iiss  aann  eetthhiiccaall  

oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  tthhaatt  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  mmiinniimmiissiinngg  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn’’ss  

sseellff--ddeessttrruuccttiivveenneessss  wwhhiillee  mmaaxxiimmiissiinngg  pprroossppeeccttss  ffoorr  ssuurrvviivvaall  aanndd  pprroossppeerriittyy..    TThhiiss  iimmpplliieess  

tthhaatt  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  sseerrvvee  iittss  

mmeemmbbeerrss,,  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  tthhee  llaarrggeerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  wwiitthh  iinntteeggrriittyy  aanndd  hhiigghh  

eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss..  

      

AAccccoorrddiinngg  ttoo  FFooxx  eett  aall..  ((11999988::9933)),,  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  rreepprreesseennttss  tthhee  sshhaarreedd  

uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  eexxiissttss  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess  rreeggaarrddiinngg  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  tthhiinnggss  

aarree  ddoonnee  iinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  aatt  aallll  lleevveellss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  cchhaalllleennggee  tthhaatt  ffaacceess  nneeww  rreeccrruuiittss  

aaccrroossss  oorrggaanniissaattiioonnss  iiss  ttoo  lleeaarrnn  tthhee  rreelleevvaanntt  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree,,  bbeeccaauussee  iitt  ffaacciilliittaatteess  

tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  mmoodduuss  ooppeerraannddii,,  wwhhiicchh  iiss  mmoossttllyy  lleeaarrnneedd  dduurriinngg  

tthhee  iinndduuccttiioonn  pprroocceessss..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  ccuullttuurree  iiss  nnoott  tthhee  bbeehhaavviioouurr  ooff  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  lliivvee  

iinn  iitt,,  bbuutt  iitt  iiss  tthhee  iitt  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  eexxiisstt..    TThhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  ccoonnssttiittuutteess  tthhee  ssoocciiaall  

rreeiinnffoorrcceemmeenntt  tthhaatt  ggeenneerraatteess  aanndd  ssuussttaaiinnss  tthhee  ppeeooppllee’’ss  bbeehhaavviioouurr..    TThhuuss,,  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  

ccoonnssiiddeerr  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurraall  rreeffoorrmm  bbeeccaauussee  iitt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  

eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  WWiilllliiaammss  ((22000022::4411)),,  aann  

oorrggaanniissaattiioonn  tthhaatt  ddeevveellooppss  aann  eetthhiiccaall  ccuullttuurree  hhaass  bbeeeenn  ffoouunndd  ttoo  bbee  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  
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iinn  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  aa  ppoossiittiivvee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

ffaacciilliittaattee  ccoonnsseennssuuss  aanndd  uunniittyy  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  iitt  eennccoouurraaggeess  aanndd  

mmoottiivvaatteess  tthheemm  ttoo  bbeehhaavvee  eetthhiiccaallllyy..    HHoowweevveerr,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  aa  ccuullttuurree  tthhaatt  

cchhaannggeess  wwiitthh  ttiimmeess  hhaass  tthhee  cchhaannccee  ttoo  rreemmaaiinn  rreelleevvaanntt  wwiitthhiinn  bbootthh  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  

eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss..  

    

TThhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

eennccoouurraaggee  tthhee  mmoorraall  pprriinncciipplleess  aanndd  bbeehhaavviioouurr  tthhaatt  gguuiiddee  aanndd  rreegguullaattee  tthhee  eemmppllooyyeeeess’’  

ppeerrffoorrmmaannccee,,  qquuaalliittyy,,  eexxcceelllleennccee  aanndd  eetthhiiccss..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  ssttrroonngg  

ppoossiittiivvee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ffaacciilliittaattee  ggooaall  aalliiggnnmmeenntt  aanndd  iinnccrreeaasseess  

tthhee  lleevveellss  ooff  eemmppllooyyeeee  mmoottiivvaattiioonn..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..22,,  99%%  

ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurraall  rreeffoorrmm  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  

ccoonndduucctt  iinn  tthhee  uunniitt..    IInn  pprraaccttiiccee,,  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  ppllaayyss  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  iinn  sshhaappiinngg  

tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  bbeehhaavviioouurr  iinn  vvaarriioouuss  ssiittuuaattiioonnss..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  FFooxx  eett  aall..  ((11999988::9955)),,  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonnaall  vvaalluueess  aanndd  bbeehhaavviioouurrss  aarree  uunniiqquuee  aanndd  ssppeecciiaall  ttoo  oorrggaanniissaattiioonnss  bbeeccaauussee  

ssoommee  ppaatttteerrnnss  ooff  bbeehhaavviioouurr  ccoouulldd  bbee  ffuunnccttiioonnaall  ((ppoossiittiivvee))  aanndd  ffaacciilliittaattee  tthhee  

aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ggooaallss,,  wwhhiillee  ssoommee  ppaatttteerrnnss  ooff  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ccuullttuurraall  

nnoorrmmss  mmaayy  aaccttuuaallllyy  iinnhhiibbiitt  oorr  rreessttrriicctt  ((nneeggaattiivvee))  tthhee  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  tthheessee  

oorrggaanniissaattiioonnaall  ggooaallss..      

    

CCoonnssiiddeerriinngg  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  tthhuuss  ffaarr,,  iitt  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  

hhaass  iinnhheerriitteedd  aa  mmiilliittaarriissttiicc  ssttyyllee  ooff  ppoolliicciinngg  ffrroomm  iittss  pprreeddeecceessssoorr..    TThheerreeffoorree,,  iitt  rreemmaaiinnss  

iinneevviittaabbllee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurraall  rreeffoorrmm  iinn  oorrddeerr  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  rreessoollvvee  tthhee  

ccuurrrreenntt  cchhaalllleennggeess..    TThhee  ccoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  CCPPUU  sshhoouulldd  ooppttiimmiissee  ffuunnccttiioonnaall  ((ppoossiittiivvee))  

bbeehhaavviioouurr  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eeffffiicciieennttllyy  aacchhiieevvee  tthhee  eexxppeecctteedd  

oorrggaanniissaattiioonnaall  ggooaallss..    IInnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  eelliimmiinnaattee  aannyy  ppaatttteerrnn  ooff  bbeehhaavviioouurr  

oorr  ccuullttuurraall  nnoorrmmss  tthhaatt  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  iinntteennddeedd  oorrggaanniissaattiioonnaall  ggooaallss..    IInn  

tthhee  bbuussiinneessss  ccoonntteexxtt,,  WWiilllliiaammss  ((22000022::4411))  aarrgguueess  tthhaatt  aa  ccoorrppoorraattee--ccuullttuurree  aapppprrooaacchh  

iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  sshhoouulldd  bbee  aasssseesssseedd,,  mmaannaaggeedd,,  ccoonnssttrruucctteedd  aanndd  

mmaanniippuullaatteedd  iinn  tthhee  ppuurrssuuiitt  ooff  aann  eennhhaanncceedd  oorrggaanniissaattiioonnaall  eeffffeeccttiivveenneessss..  TThhuuss,,  tthhee  nnoorrmmss,,  

bbeelliieeffss  aanndd  vvaalluuee  ssyysstteemmss  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  bbee  cchhaannggeedd  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  

aann  aapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioouurr  tthhaatt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  uunniitt  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  

ssttrraatteeggyy..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  ffoorr  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  sshhaarreedd  ppoossiittiivvee  nnoorrmmss  aanndd  vvaalluueess  

aaccrroossss  tthhee  CCPPUU,,  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  ccuullttuurraall  rreeffoorrmm  tthhaatt  wwiillll  
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ggeenneerraattee  ppoossiittiivvee  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr..    TThhee  SSAAPPSS  LLeeaarrnneerrss’’  GGuuiiddee  oonn  PPrrooffeessssiioonnaall  CCoonndduucctt  

((22000022::11))  aasssseerrttss  tthhaatt  ddeessppiittee  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  iinntteerrvveennttiioonnss,,  oorrggaanniissaattiioonnaall  rruulleess,,  ppoolliicciieess  

aanndd  pprroocceedduurreess,,  tthheerree  aarree  ccuussttoommss  wwhhiicchh  rreepprreesseenntt  uunnwwrriitttteenn  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..      TThheessee  ccuussttoommss  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ppoolliiccee  bbeehhaavviioouurr  

ppaatttteerrnnss,,  pprraaccttiicceess  aanndd  bbuuiilldd  iinnttoo  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree..      

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  CCrraawwsshhaaww  eett  aall..  ((11999988::111100)),,  ccuullttuurree  rreepprreesseennttss  tthhee  uunniiqquuee  lliiffeessttyyllee  ooff  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  aanndd  ddooeess  hhaavvee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  aaffffeeccttss  ppeeooppllee’’ss  vvaalluueess,,  aattttiittuuddeess  

aanndd  bbeehhaavviioouurr..    TThhee  eesssseennttiiaall  ddyynnaammiicc  ooff  aa  ccuullttuurree  iiss  tthhaatt  iitt  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  

iiddeeaass  wwhhiicchh  aarree  hhiissttoorriiccaallllyy  ddeerriivveedd  aanndd  aattttaacchheedd  ttoo  vvaalluueess..    CCuullttuurraall  ssyysstteemmss  mmaayy,,  oonn  tthhee  

ootthheerr  hhaanndd,,  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  pprroodduuccttss  ooff  aaccttiioonn  oorr  bbee  sseeeenn  aass  ccoonnddiittiioonniinngg  eelleemmeennttss  ooff  

ffuurrtthheerr  aaccttiioonnss  ((CCrraawwsshhaaww  eett  aall..  11999988::111111))..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  wwhheenn  aannaallyyssiinngg  iissssuueess  ooff  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  aalltthhoouugghh  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  aa  ccoolllleeccttiivvee  ccuullttuurree  wwiitthhiinn  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  ccuullttuurraall  ggrroouupp  ccaann  bbee  ssuubbssttaannttiiaall,,  iitt  iiss  nnoott  aallll--ddeetteerrmmiinniinngg,,  bbeeccaauussee  iinnddiivviidduuaall  

ccuullttuurraall  ddiiffffeerreenncceess  eexxiisstt  wwiitthhiinn  aallll  ccuullttuurreess..    TToo  eennhhaannccee  eeffffeeccttiivvee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurraall  

rreeffoorrmm  iinn  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn,,  bbootthh  aattttrriibbuutteess  aanndd  nnoonn--aattttrriibbuutteess  ooff  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  

sshhoouulldd  bbee  aannaallyysseedd..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSAAPPSS  LLeeaarrnneerrss’’  GGuuiiddee  oonn  PPrrooffeessssiioonnaall  CCoonndduucctt  

((22000022::33)),,  tthhee  aattttrriibbuutteess  ooff  ccuullttuurree  aarree  aa  llaanngguuaaggee  ooff  ssiiggnn  ssyysstteemmss,,  vvaalluueess,,  bbeelliieeffss  aanndd  

ppaatttteerrnnss  ooff  tthhiinnkkiinngg  wwhhiicchh  aarree  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvveedd  iinn  sshhaappiinngg  ppeeooppllee’’ss  ccoonndduucctt  wwhhiillee  nnoonn--

aattttrriibbuutteess  iinnddiiccaattee  tthhaatt  ccuullttuurree  iiss  nnoott  ddeeffiinneedd  bbyy  rraaccee,,  iinnbboorrnn  oorr  ttrraannssmmiitttteedd  tthhrroouugghh  ggeenneess  

aanndd  ddooeess  nnoott  ccoonnssiisstt  ooff  eetthhnniicciittyy  aalloonnee..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  bbootthh  ccuullttuurree  aanndd  ccuullttuurraall  

ddiivveerrssiittyy  aarree  ccrriittiiccaall  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  hhooww  ppeeooppllee  vvaalluuee  tthhiinnggss,,  bbeelliieeffss,,  hhaabbiittss  aanndd  rreeaacctt  ttoo  

ccoommmmaannddss..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  aa  ppoolliiccee  ccuullttuurree  ttaakkeess  mmoorree  ddeeffiinniittee  sshhaappee  

aatt  tthhee  SSAAPPSS  ttrraaiinniinngg  ccoolllleeggeess  tthhrroouugghh  ooccccuuppaattiioonnaall  ssoocciiaalliissaattiioonn..    TThhiiss  iiss  tthhee  iinndduuccttiioonn  

pprroocceessss  ooff  tthhee  ppoolliiccee  rreeccrruuiittss  iinnttoo  tthhee  SSAAPPSS  wwhheerree  tthhee  ooccccuuppaattiioonnaall  ccuullttuurree  iiss  lleeaarrnneedd  aanndd  

ccoonnssiissttss  ooff  iinntteerraaccttiioonn,,  aassssiimmiillaattiioonn  aanndd  aaddaappttaattiioonn..  

    

TThhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuussttoommss  iinncclluuddee  tthhee  hhaabbiitt  aanndd  tthhee  bbeehhaavviioouurraall  ppaatttteerrnnss  tthhaatt  aa  ggrroouupp  ooff  

mmeemmbbeerrss  oobbeeyy  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  ffoorrcceedd  ttoo,,  bbuutt  tthheeyy  oobbeeyy  iitt  bbeeccaauussee  tthheeyy  cchhoossee  ttoo  bbeelloonngg  ttoo  aa  

ggrroouupp  wwhhiicchh  eexxppeeccttss  iitt  ooff  tthheemm..    HHoowweevveerr,,  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss  aa  ccoonncceerrtteedd  eeffffoorrtt  hhaass  bbeeeenn  

mmaaddee  aatt  tthhee  SSAAPPSS  ttrraaiinniinngg  ccoolllleeggeess  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthhee  aappaarrtthheeiidd--bbaasseedd  ccuussttoommss  iinnttoo  aa  

ppeeooppllee--cceennttrreedd  ccuussttoomm  tthhaatt  iiss  bbaasseedd  oonn  eeqquuiittyy,,  eeffffiicciieennccyy,,  eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  aa  ssttrroonngg  ccooddee  

ooff  eetthhiiccss..    IItt  ccoouulldd  bbee  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  ttrraaiinniinngg  ccoolllleeggeess  aarree  tthhee  ccrraaddllee  ooff  tthhee  

ppoolliiccee  ccuussttoommss  wwhheerree  rreeccrruuiittss  ccoommee  iinnttoo  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  uunnwwrriitttteenn  bbeehhaavviioouurraall  ppaatttteerrnnss  ooff  
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tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ((SSAAPPSS,,22000066))..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  ccuullttuurree  iiss  aaccqquuiirreedd  aatt  tthhee  

ttrraaiinniinngg  ccoolllleeggeess  wwhheerree  lliiffee--lloonngg  bboonnddss  aanndd  llooyyaallttiieess  aarree  ffoorrmmeedd  aanndd  ccaarrrriieedd  oovveerr  iinnttoo  tthhee  

wwoorrkk  eennvviirroonnmmeenntt..        

  

IInn  tthhee  iinndduuccttiioonn  ooff  ppoolliiccee  rreeccrruuiittss,,  ssppeecciiaall  aatttteennttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  iissssuueess  ooff  eetthhiiccss,,  

eetthhooss  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  ssppeecciiaall  aatttteennttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  iinn  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  

aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  tthhee  uussee  ooff  ffoorrccee  aanndd  ffiirreeaarrmmss..    IInn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurraall  

rreeffoorrmm,,  ppoolliiccee  rreeccrruuiittss  sshhoouulldd  bbee  ttaauugghhtt  wwaayyss  ooff  ppeeaacceeffuull  ccoonnfflliicctt  sseettttlleemmeenntt,,  tthhee  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ccrroowwdd  bbeehhaavviioouurr  aanndd  nneeww  mmeetthhooddss  ooff  ppeerrssuuaassiioonn,,  nneeggoottiiaattiioonn  aanndd  

mmeeddiiaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  tthhee  tteecchhnniiccaall  mmeeaannss  ooff  lliimmiittiinngg  tthhee  uussee  ooff  eexxcceessssiivvee  ffoorrccee..    AAnn  

oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  ccaann  eeiitthheerr  cchhaannggee  nnaattuurraallllyy  oorr  ssppoonnttaanneeoouussllyy  oorr  iitt  ccaann  bbee  

ccoonnsscciioouussllyy  aanndd  ddeelliibbeerraatteellyy  cchhaannggeedd..    TThhuuss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccee  mmaannaaggeemmeenntt  

uusseess  aannyy  aavvaaiillaabbllee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmeetthhooddss  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  tthhee  rreeqquuiirreedd  eetthhiiccaall  vvaalluueess  iinn  

oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  ttaakkee  tthhee  

cceennttrree  ssttaaggee  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree..    IInn  pprraaccttiiccee,,  aann  eetthhiiccaall  mmaannaaggeemmeenntt  

iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  aallwwaayyss  aacctt  eetthhiiccaallllyy;;  aaddhheerree  ttoo  tthhee  eetthhiiccaall  ppoolliicciieess,,  pprroocceedduurreess  aanndd  

gguuiiddeelliinneess..    AA  ppoossiittiivvee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  iinnssttiiggaattee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  ttoo  aacctt  ssttrroonnggllyy  aanndd  ccoonnssiisstteennttllyy  aaggaaiinnsstt  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  aanndd  eennccoouurraaggee  

ccoolllleeaagguueess  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    PPoossiittiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  

ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

    

AA  ppaarraaddiiggmm  iiss  aa  ssyysstteemm  ooff  llooggiiccaallllyy  iinntteerrrreellaatteedd  pprrooppoossiittiioonnss,,  tthhee  ssuumm  ooff  wwhhiicchh  iiss  ttaakkeenn  ttoo  

aaddeeqquuaatteellyy  eexxppllaaiinn  tthhee  pphheennoommeennoonn  iinn  aa  ggiivveenn  ffiieelldd  ooff  sscciieennttiiffiicc  iinnqquuiirryy                                             

((MMiilllleerr  aanndd  FFooxx  11999955::6600))..    AA  ppeerrssoonn’’ss  ccoonndduucctt  aanndd  bbeehhaavviioouurr  iiss  ddiirreecctteedd  aanndd  ddrriivveenn  bbyy  tthhee  

nnaattuurree  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aattttiittuuddee,,  bbeelliieeff  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ssyysstteemm  tthhaatt  oonnee  ppoosssseesssseess  iinn  tthhee  

ssuubbccoonnsscciioouuss  mmiinndd..    TThheerree  aarree  ppeeooppllee  wwhhoo  tteenndd  ttoo  cclliinngg  ssttrroonnggllyy  ttoo  wwhhaatt  tthheeyy  hhaavvee  

aallrreeaaddyy  lleeaarrnneedd  iinn  tthhee  ppaasstt  aanndd  tthheenn  ddeemmoonnssttrraattee  rreessiissttaannccee  wwhheenn  nneeww  tthhiinnggss  hhaavvee  ttoo  bbee  

lleeaarrnneedd  aanndd  ssuucchh  ppeeooppllee  oofftteenn  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  lleeaarrnn  aanndd  eexxpplloorree  nneeww  ppaarraaddiiggmmss  oorr  cchhaannggee  

tthheeiirr  ccoonncceeppttiioonnss  ((MMiilllleerr  eett  aall..  11999955::6600))..    IItt  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  iimmppeerraattiivvee  ttoo  nnoottee  tthhaatt  ffoorr  tthhee  

ssuucccceessssffuull  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  aa  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt  sshhoouulldd  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd..    AA  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt  rreeffeerrss  ttoo  aa  pprroocceessss  wwhhiicchh  ssttaarrttss  iinn  tthhee  mmiinndd  aanndd  eennggaaggeess  aa  

mmeennttaall  oorr  ppssyycchhoollooggiiccaall  sshhiifftt  ffrroomm  oonnee  bbeelliieeff  ssyysstteemm  ttoo  aannootthheerr..    IInn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  aa  

ssuucccceessssffuull  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt,,  aann  oorrggaanniissaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  iimmpplleemmeenntt  aanndd  

aacchhiieevvee  aa  ccoommmmoonn  vviissiioonn,,  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  eelleemmeennttss  ooff  ccoommmmoonnaalliittyy  tthhrroouugghh  ssyymmppttoommss  ooff  
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ccoommmmoonn  mmeennttaall  mmooddeellss  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess..    HHoowweevveerr,,  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  

ddiiffffeerreenncceess  iinn  mmeennttaall  mmooddeellss  eexxppllaaiinnss  wwhhyy  ttwwoo  ppeeooppllee  ccaann  oobbsseerrvvee  tthhee  ssaammee  eevveenntt  aanndd  

ddeessccrriibbee  iitt  ddiiffffeerreennttllyy;;  tthhiiss  iiss  bbeeccaauussee  tthheeyy  ppaayy  aatttteennttiioonn  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ddeettaaiillss..    TThhuuss,,  iitt  iiss  

iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  ooff  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt  iiss  ccrriittiiccaall  iinn  sshhaappiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess’’  

ccoonndduucctt..  

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  FFooxx  eett  aall..  ((11999988::2288)),,  aa  ppaarraaddiiggmm  rreesseemmbblleess  aa  sseett  ooff  bbeelliieeff  ssttrruuccttuurreess  tthhaatt  iiss  

ccrreeaatteedd  bbyy  oonnee’’ss  eexxppeerriieenncceess  aanndd  bbaacckkggrroouunndd,,  iitt  sseerrvveess  aass  aa  ffiilltteerr  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  ppeeooppllee  

oobbsseerrvvee  aanndd  vviieeww  tthhee  wwoorrlldd..    HHoowweevveerr,,  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  ppaarraaddiiggmm  ppaarraallyyssiiss  mmaakkeess  

ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt  ddiiffffiiccuulltt..    PPaarraaddiiggmm  ppaarraallyyssiiss  rreeffeerrss  ttoo  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  oonnee’’ss  mmiinndd  mmaappss  

bblloocckk  oonnee’’ss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ccoonnfflliiccttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..    IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  vveetteerraannss  aarree  vviiccttiimmss  

ooff  ppaarraaddiiggmm  ppaarraallyyssiiss  bbyy  aalllloowwiinngg  tthheeiirr  mmeennttaall  mmooddeellss  ttoo  bblloocckk  tthheeiirr  ccrreeaattiivviittyy  aanndd  oopptt  ttoo  

mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  hhaass  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  

hhaavviinngg  ttoo  ddiissccaarrdd  tthhee  mmiilliittaarriissttiicc  mmeennttaall  ppaarraaddiiggmm  ooff  tthhee  aappaarrtthheeiidd--ggeenneerraattiioonn  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  aanndd  ggeenneerraattee  aa  ppaarraaddiiggmm  ooff  hhiigghh  lleevveellss  ooff  ggoooodd  mmoorraallss,,  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    KKuuhhnn  

((11998888::8899))  aarrgguueess  tthhaatt  ppaarraaddiiggmmss  aarree  rreellaatteedd  ttoo  oonnee’’ss  tthhiinnkkiinngg  ppaatttteerrnnss  aanndd  mmaakkeess  iitt  

ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  ppeeooppllee  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ppaarraaddiiggmm  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  ttrraappppeedd  iinn..    HHoowweevveerr,,  iitt  

mmoossttllyy  ttaakkeess  aann  oouuttssiiddeerr  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ppaarraaddiiggmm  iinn  wwhhiicchh  aa  cceerrttaaiinn  ggrroouupp  ooff  

ppeeooppllee  aarree  ttrraappppeedd  iinn..    PPaarraaddiiggmmss  ddoo  sshhaappee  aa  ppeerrssoonn’’ss  aaccttiioonnss  aanndd  mmooddeess  ooff  bbeehhaavviioouurrss..    

FFoorr  eexxaammppllee,,  iiff  aa  mmaannaaggeerr  bbeelliieevveess  tthhaatt  aa  cceerrttaaiinn  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  oorr  aann  iinnddiivviidduuaall  iiss  

uunnttrruussttwwoorrtthhyy,,  aass  aa  mmaannaaggeerr  oonnee  ccoouulldd  aacctt  ddiiffffeerreennttllyy  ttoowwaarrddss  ssuucchh  aa  ggrroouupp  oorr  ssuucchh  aann  

iinnddiivviidduuaall  tthhaann  oonnee  sshhoouulldd  hhaavvee  iiff  oonnee  bbeelliieevveedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ttrruussttwwoorrtthhyy..    

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  vviieeww  ooff  KKuuhhnn  ((11998888)),,  MMiilllleerr  aanndd  FFooxx  ((11999955))  aanndd  FFooxx  eett  aall..  ((11999988)),,  iitt  ccoouulldd  

bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  aa  ppaarraaddiiggmm  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  sshhaappee  ppeeoopplleess’’  ppeerrcceeppttiioonnss  bbyy  sseelleeccttiinngg  

tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  ssuuiittss  tthheeiirr  vviieewwss  aanndd  aalllloowwiinngg  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  iinnfflluueennccee  tthheeiirr  iiddeeaass  

aanndd  aassssuummppttiioonnss  aabboouutt  ootthheerr  ppeeooppllee  oorr  ssiittuuaattiioonnss  wwhhiicchh  uullttiimmaatteellyy  ffoorrmm  tthheeiirr  ppeerrcceeppttiioonnss..    

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..22,,  44%%  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ssuucccceessssffuull  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aa  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt  iiss  

ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aann  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  uunniitt..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  aa  ppaarraaddiiggmm  

iinnfflluueennccee  ppeeoopplleess’’  aaccttiioonnss  aanndd//oorr  bbeehhaavviioouurr  bbyy  bbaassiinngg  tthheeiirr  aassssuummppttiioonnss  oonn  sseelleeccttiivvee  

iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  sshhaappeess  tthheeiirr  ppeerrcceeppttiioonnss  ooff  cceerrttaaiinn  ssiittuuaattiioonnss  oorr  ppeerrssoonnss..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  

sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  ppeerrcceeppttiioonnss  ddiirreeccttllyy  iinnfflluueennccee  ppeeooppllee’’ss  rreeaassoonniinngg  wwhhiicchh  ccoouulldd  ddiirreeccttllyy  

iimmppaacctt  oonn  tthheeiirr  aaccttiioonnss  aanndd  bbeehhaavviioouurr..    FFoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  tthhaatt  aarree  ffrreeee  ffrroomm  ccoorrrruuppttiioonn,,  nneeppoottiissmm  aanndd  
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ppaattrroonnaaggee,,  aa  ppoossiittiivvee  ppaarraaddiiggmm  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  aa  hhiigghh  mmoorraall  ggrroouunndd,,  ggoooodd  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  sshhoouulldd  bbee  ddeevveellooppeedd..    PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    TThhee  ssuucccceessssffuull  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt  wwiillll  rreedduuccee  tthhee  lleevveell  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerr’’ss  rreessiissttaannccee  ttoo  cchhaannggee  aanndd  eennccoouurraaggee  tthheemm  ttoo  eeaassiillyy  aaddoopptt  tthhee  nneeww  oorrggaanniissaattiioonnaall  

ccuullttuurree  tthhaatt  iiss  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..  

  

44..22..55  GGoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  

TThhee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  aann  eetthhiiccaall  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  aanndd  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    IInn  tthhee  wwoorrkk  eennvviirroonnmmeenntt,,  aa  hhuummaann  

rreessoouurrccee  iiss  tthhee  mmoosstt  ssoopphhiissttiiccaatteedd  aanndd  uunniiqquuee  rreessoouurrccee  ttoo  mmaannaaggee,,  mmoorree  tthhaann  aannyy  ootthheerr  

kkiinndd  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  aaccrroossss  tthhee  sseeccttoorrss..    IInnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess  nneeeedd  ttoo  bbee  

mmoottiivvaatteedd  aanndd  oofftteenn  ccoommee  iinnttoo  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  aass  wweellll  aass  wwiitthh  tthhoossee  tthhaatt  aarree  

eexxppeecctteedd  ttoo  mmaannaaggee  tthheemm..    TThheeyy  aarree  aabbllee  ttoo  oorrggaanniissee  tthheemmsseellvveess  iinnttoo  ppeerrssoonnnneell  

aassssoocciiaattiioonnss  aanndd  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  tthhoossee  wwhhoo  aarree  aappppooiinntteedd  ttoo  ccoonnttrrooll  tthheemm..    MMoosstt  

iimmppoorrttaannttllyy,,  hhuummaann  rreessoouurrcceess  hhaavvee  aa  lliiffee  ttoo  rruunn,,  oovveerr  aanndd  bbeeyyoonndd  tthheeiirr  wwoorrkkiinngg  lliiffee,,  wwhhiicchh  

ggeenneerraallllyy  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthheeiirr  wwoorrkk  eennvviirroonnmmeenntt  ((FFooxx  eett  aall..  11999988::9999))..    TThhiiss  iimmpplliieess  

tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaavvee  mmaannyy  rroolleess  ttoo  ppllaayy  bbootthh  iinn  aanndd  oouuttssiiddee  tthhee  CCPPUU  wwiitthhiinn  

wwhhiicchh  tthheeyy  eeaarrnn  aa  lliivviinngg..    TThhuuss,,  aa  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurree  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  

ooff    ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwhhiicchh  wwiillll  ffaacciilliittaattee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSAAPPSS  ((22000044)),,  tthhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  

PPoolliiccee  CCoommmmiissssiioonneerr  oouuttlliinneedd  iinn  tthheeiirr  jjooiinntt  mmeeddiiaa  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  ““tthheerree  wwiillll  bbee  aa  

ssuubbssttaannttiiaall  ppeerrffoorrmmaannccee--rreellaatteedd  ssaallaarryy  iimmpprroovveemmeenntt  ffoorr  ddeesseerrvviinngg  ffuunnccttiioonnaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  ffrroomm  AApprriill  22000055””..    TThhee  ssaallaarryy  iimmpprroovveemmeenntt  wwiillll  bbee  aallllooccaatteedd  iinn  tthhrreeee  pphhaasseess  oovveerr  aa  

MMeeddiiuumm  TTeerrmm  EExxppeennddiittuurree  FFrraammeewwoorrkk  ttoo  bbootthh  ccoommmmiitttteedd  aanndd  ddeesseerrvviinngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  ffrroomm  tthhee  11  AApprriill  22000055..    TThhee  iinntteennttiioonn  bbeehhiinndd  tthhiiss  ssaallaarryy  iimmpprroovveemmeenntt  wwaass  ttoo  bboooosstt  

tthhee  mmoorraallss  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  

aass  wweellll  aass  ttoo  iimmpprroovvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    TThhee  rreeppoorrtt  ffuurrtthheerr  

oouuttlliinneedd  tthhaatt  tthhee  ssaallaarryy  iimmpprroovveemmeenntt  wwiillll  aassssiisstt  iinn  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  rreetteennttiioonn  ooff  

pprrooffeessssiioonnaallss  wwiitthh  ssppeecciiaalliisseedd  aanndd  ssccaarrccee  sskkiillllss  iinnttoo  tthhee  SSAAPPSS..    TThhiiss  ddeevveellooppmmeenntt  wwaass  

mmeeaanntt  ttoo  mmoottiivvaattee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  iimmpprroovvee  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  

rreedduuccee  tthheeiirr  tteemmppttaattiioonn  ooff  eennggaaggiinngg  iinn  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess..    TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  

ssaallaarryy  aaddjjuussttmmeenntt  pprrooggrraammmmee  pprrooppoosseedd  aann  iinnccrreeaassee  iinn  pprroodduuccttiivviittyy  lleevveellss  bbeeiinngg  
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aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  mmaarrkkeedd  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    TThhee  SSAAPPSS  SSttrraatteeggiicc  

PPllaann  DDooccuummeenntt  ((22000044//77::  iixx))  oouuttlliinneess  tthhaatt  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccee  CCoommmmiissssiioonneerr  aassssuurreedd  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  rreedduucciinngg  pprriioorriittyy  ccrriimmeess,,  eessppeecciiaallllyy  

ccoonnttaacctt  ccrriimmeess  bbyy  bbeettwweeeenn  sseevveenn  ttoo  tteenn  ppeerrcceenntt  ppeerr  aannnnuumm..    IItt  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhiiss  

ppeerrffoorrmmaannccee--bbaasseedd  ssaallaarryy  iimmpprroovveemmeenntt  wwiillll  ggoo  aa  lloonngg  wwaayy  iinn  pprroommoottiinngg  pprrooffeessssiioonnaalliissmm  

aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    

  

GGoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..22,,  1199%%  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ggoooodd  iinncceennttiivvee  

ssttrruuccttuurreess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  uunniitt..    HHoowweevveerr,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  

nnootteedd  tthhaatt  rreewwaarrdd  vveerrssuuss  eeffffoorrtt  ccoouulldd  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  

ooff  tthhee  JJCCPPSS  oonnllyy  iiff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffaaccttoorrss  aarree  ttaakkeenn  iinnttoo  ccooggnniissaannccee  ((DDPPSSAA,,  22000055))::    

  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  rreewwaarrdd  sshhoouulldd  rreefflleecctt  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  eeffffoorrtt,,  ee..gg..  aann  

eemmppllooyyeeee  oorr  aa  tteeaamm  iiddeeaa  tthhaatt  ggeenneerraatteess  aa  bbiigg  rreettuurrnn  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeerr  

((SSAAPPSS))  sshhoouulldd  bbee  rreewwaarrddeedd  aaccccoorrddiinnggllyy;;    

  rreewwaarrddss  sshhoouulldd  bbee  ttiieedd  ttoo  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  nnoott  ssiimmppllyy  ttoo  tthhee  

lleennggtthh  ooff  tthhee  ttiimmee  wwiitthh  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn;;  aanndd    

  ppaarrttiicciippaattiinngg  eemmppllooyyeeeess  ((ppoolliiccee  ooffffiicceerrss))  sshhoouulldd  bbee  aawwaarree  ooff  tthhee  ccrriitteerriiaa  

uusseedd  ttoo  aasssseessss  ppeerrffoorrmmaannccee..      

  

TThhee  aabboovvee  ffaaccttoorrss  iimmppllyy  tthhaatt  tthhee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  ssyysstteemm  iiss  

tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess..    TThhee  aallllooccaattiioonn  ooff  

iinncceennttiivveess  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  oobbjjeeccttiivveellyy  wwiitthhoouutt  aannyy  eelleemmeenntt  ooff  bbiiaass..    TThhee  iissssuuee  ooff  

mmeerriitt  sshhoouulldd  ppllaayy  aa  cceennttrraall  rroollee  wwhheenn  ddeetteerrmmiinniinngg  iinncceennttiivveess  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

oorrddeerr  ttoo  eennccoouurraaggee  hhiigghh  lleevveellss  ooff  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt..    TThhee  ssuucccceessssffuull  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ggoooodd  

iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffoorr  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess..        

  

FFIIGGUURREE  44..44::    IInnddiiccaattee  wwhheetthheerr  yyoouu  tthhiinnkk  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ggoooodd  iinncceennttiivvee  

ssttrruuccttuurreess  iiss  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee,,  eeffffeeccttiivvee,,  nnoott  eeffffeeccttiivvee  oorr  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  

iinnssttrruummeenntt  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  yyoouurr  uunniitt??      
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IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..44,,  8866%%  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  iiss  aa  

vveerryy  eeffffeeccttiivvee  mmeeaassuurree  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  uunniitt,,  1100%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  iiss  

eeffffeeccttiivvee,,  22%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aanndd  22%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll..    

TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  hhiigghh  mmoorraall  ssttaannddaarrddss,,  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  sshhoouulldd  pprroovviiddee  tthhee  ssaallaarryy  ppaacckkaaggeess  tthhaatt  aarree  aatt  lleeaasstt  oonn  aa  ppaarr  wwiitthh  

tthhoossee  ooffffeerreedd  eellsseewwhheerree  iinn  tthhee  jjoobb  mmaarrkkeett..    TThheessee  sshhoouulldd  nnoott  bbee  vviieewweedd  aass  aann  aatttteemmpptt  ttoo  

ppaayy  ffoorr  eetthhiiccss  oorr  ttoo  ddeetteerr  iinnddiivviidduuaallss  ffrroomm  iilllliicciitt  aaccttiioonnss,,  bbuutt  aass  aa  pprriioorriittyy  tthhaatt  tthhee  CCPPUU  

ppllaacceess  oonn  jjuussttiiccee,,  ffaaiirrnneessss,,  hhoonneessttyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..    TThhee  iinnaaddeeqquuaaccyy  ooff  tthhee  ppuubblliicc  

sseeccttoorr  ssaallaarriieess  ddiirreeccttllyy  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  tthhee  iinnccrreeaassee  ooff  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  

nneeeedd  aanndd  ppeettttyy  ccoorrrruuppttiioonn..    TThhee  eesssseennccee  ooff  eennssuurriinngg  aa  ddeecceenntt  lliivviinngg  wwaaggee  iiss  ccrruucciiaall  ffoorr  tthhee  

aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  ppuubblliicc  sseeccttoorr  eeffffiicciieennccyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  ((UUggaannddaann  ggoovveerrnnmmeenntt,,  

22000066))..    

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSiinnggaappoorreeaann  ggoovveerrnnmmeenntt  ((22000066)),,  SSiinnggaappoorree  hhaass  bbeeeenn  ssuucccceessssffuull  iinn  tthhee  

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ggoooodd  ppuubblliicc  sseeccttoorr  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess..    TThheeyy  ddeevveellooppeedd  aann  aannttii--

ccoorrrruuppttiioonn  ssttrraatteeggyy  wwhhiicchh  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  aalloonngg--ssiiddee  aa  ggrraadduuaall  ppaayy  rriissee,,  ffaaiirr  ssaallaarryy  

aaddjjuussttmmeennttss  aanndd  ssttrriicctt  ppeennaallttiieess  ttoo  ccoorrrruupptt  eelleemmeennttss..    CCuurrrreennttllyy,,  SSiinnggaappoorreeaann  ppuubblliicc  sseeccttoorr  

ssaallaarriieess  ssttaanndd  aammoonngg  tthhee  hhiigghheesstt  iinn  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  iittss  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  aarree  

wwiiddeellyy  rreeccooggnniisseedd  wwhheenn  ccoommppaarreedd  wwiitthh  ootthheerr  ccoouunnttrriieess..    TThhee  UUggaannddaann  ggoovveerrnnmmeenntt  ((22000066))  

oouuttlliinneess  tthhaatt  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  aanndd  ootthheerr  ssuubbssttaannttiiaall  bbiillaatteerraall  ddoonnoorrss,,  tthheeyy  

uunnddeerrttooookk  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  cciivviill  sseerrvviiccee  rreeffoorrmm..    IInn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhiiss  rreeffoorrmm,,  aallll  cciivviill  

sseerrvvaannttss’’  bbeenneeffiittss  wweerree  bbeeiinngg  mmoonneettaarriisseedd..    CCuurrrreennttllyy,,  UUggaannddaann  ppuubblliicc  sseerrvvaannttss  aarree  aatt  
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lliibbeerrttyy  ttoo  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  tthheeyy  wwiisshh  ttoo  rreecceeiivvee  ggiiffttss  oorr  hhaavvee  tthheeiirr  bbeenneeffiittss  rreeppllaacceedd  wwiitthh  tthhee  

rreelleevvaanntt  mmoonneettaarryy  eeqquuiivvaalleenntt..    TThhiiss  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  ggoooodd  iinncceennttiivvee  

ssttrruuccttuurreess  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    SSuucchh  aa  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..      

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  UUggaannddaann  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ccaassee  ssttuuddyy,,  iitt  iiss  hhooppeedd  tthhaatt  tthhee  ffrreeeeddoomm  ttoo  ccrreeaattee  

ddiissccrreettiioonnaarryy  ssppeennddiinngg  wwiitthh  oonnee’’ss  bbeenneeffiittss  ppaacckkaaggee  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  vvaalluuee  tthhaatt  tthhee  ppuubblliicc  

sseerrvvaannttss  wwiillll  aattttaacchh  ttoo  tthheeiirr  ppoossttss..    TThhiiss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ddeeccrreeaassee  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvvaannttss’’  

vvuullnneerraabbiilliittyy  ttoo  aacccceepptt  bbrriibbeess  aanndd  lleeaadd  ttoo  hhiigghheerr  ssttaannddaarrddss  ooff  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    IItt  iiss  

eesssseennttiiaall  ffoorr  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvvaannttss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ttoo  ffuullllyy  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  

rraattiioonnaallee  bbeehhiinndd  aannyy  mmaajjoorr  ppuubblliicc  sseeccttoorr  ppaayy  rriissee..    IInn  eesssseennccee,,  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  hhiigghheerr  

ssaallaarriieess  ccoommeess  wwiitthh  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  eennhhaanncceedd  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..    

HHoowweevveerr,,  rraaiissiinngg  ppaayy  wwiitthhoouutt  ttiigghhtteenniinngg  tthhee  oovveerrssiigghhtt  ccaappaabbiilliittyy  ccoouulldd  rreessuulltt  iinn  pprroossppeeccttiivvee  

jjoobb  ccaannddiiddaatteess  jjuusstt  eennjjooyyiinngg  tthhee  pprriivviilleeggee  ooff  oobbttaaiinniinngg  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  jjoobb..    IItt  iiss  

rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  aa  ccoommmmiitttteeee  ooff  ssuuppeerrvviissoorrss  wwhhoo  cclloosseellyy  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  pprroossppeeccttiivvee  

ccaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  bbee  ttaasskkeedd  ttoo  aawwaarrdd  ssuucchh  iinncceennttiivveess  aanndd  rreewwaarrddss  bbaasseedd  oonn  aann  

iinnddiivviidduuaall’’ss  mmeerriittoorriioouuss  ppeerrffoorrmmaannccee..    TThhee  ppuurrppoossee  ooff  ssuucchh  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  

sshhoouulldd  bbee  ttoo  iinnssppiirree  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  uupphhoolldd  tthhee  hhiigghheesstt  ssttaannddaarrdd  ooff  eetthhiiccaall  

bbeehhaavviioouurr..      

  

TThhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  

tthhee  ddeessiirree  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  ddoo  wwhhaatt  iiss  rriigghhtt  iiss  rreeiinnffoorrcceedd,,  aanndd  tthhiiss  iiss  

ccrriittiiccaall  ffoorr  eennssuurriinngg  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    UUnnjjuusstt  ssyysstteemmss  ooff  pprroommoottiioonn,,  

uunnrreeaassoonnaabbllee  hhaarrsshh  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceedduurreess  ffoorr  mmiinnoorr  eerrrroorrss  aanndd  uunnffaaiirr  wwoorrkkllooaaddss  aarree  aallll  

ddeeeeppllyy  ccoorrrroossiivvee  ooff  tthhee  ddeessiirree  ttoo  ddoo  oonnee’’ss  jjoobb  wweellll  aanndd  ttoo  rreessiisstt  iinndduucceemmeennttss  ttoo  ddoo  wwhhaatt  iiss  

iilllleeggaall  oorr  ootthheerrwwiissee  iimmmmoorraall..    TThhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  

aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IItt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  

iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  bbootthh  oobbjjeeccttiivviittyy  aanndd  mmeerriittoorriioouuss  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  rreemmaaiinn  tthhee  kkeeyy  

pprriinncciipplleess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ddeesseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess..    HHaavviinngg  ssuucchh  mmeeaassuurreess  iinn  ppllaaccee  ccrreeaatteess  

ppoowweerrffuull  iinncceennttiivveess  ffoorr  tthhee  rreeaalliissaattiioonn  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..      

  

44..22..66  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  HHoottlliinnee  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  DDPPSSAA’’ss  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  CCaappaacciittyy  RReeqquuiirreemmeennttss  ((22000066::5522)),,  tthhee  mmoosstt  

eeffffeeccttiivvee  wwaayy  ooff  ddeetteeccttiinngg  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iiss  wwhheenn  ppeeooppllee  ((eeiitthheerr  ssttaaffff  oorr  ppeeooppllee  ffrroomm  
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oouuttssiiddee  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn))  rreeppoorrtt  ssuucchh  iinncciiddeennttss  iinn  tthheeiirr  ddaaiillyy  lliivveess..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  mmaannyy  

ppeeooppllee  aarree  rreelluuccttaanntt  ttoo  rreeppoorrtt  tthhee  iinncciiddeennttss  wwhhiicchh  tthheeyy  wwiittnneessss  aarroouunndd  tthheemm..    TThhee  DDPPSSAA’’ss  

AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  CCaappaacciittyy  RReeqquuiirreemmeennttss  ((22000066::5522))  cciitteedd  tthhrreeee  rreeaassoonnss  ffoorr  ssuucchh  rreelluuccttaannccee,,  

nnaammeellyy::    

  ppeeooppllee  ddoo  nnoott  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  ddoo  ssoommeetthhiinngg  aabboouutt  iitt;;      

  ppeeooppllee  hhaavvee  aa  ffeeaarr  ooff  rreettaalliiaattiioonn  ffrroomm  mmaannaaggeemmeenntt;;  aanndd    

  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  ffeeaarr  ooff  rreettaalliiaattiioonn,,  ppeeooppllee  ffeeeell  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  llaacckk  ooff  aann  

aannoonnyymmoouuss  aanndd  ccoonnffiiddeennttiiaall  mmeeaannss  ooff  rreeppoorrttiinngg..      

  

TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  bbeeeenn  rreelluuccttaanntt  ttoo  rreeppoorrtt  iinncciiddeennttss  ooff  

uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  dduuee  ttoo  uunncceerrttaaiinniittyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthheeiirr  aannoonnyymmiittyy..    HHoowweevveerr,,  tthhee  PPuubblliicc  

SSeerrvviiccee  CCoommmmiissssiioonn  ((22000066))  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  HHoottlliinnee  iiss  aann  

iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  iimmppaarrttiiaall  iinniittiiaattiivvee  tthhaatt  iiss  mmeeaanntt  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  hhiigghh  ssttaannddaarrdd  ooff  

pprrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss  aanndd  aannoonnyymmiittyy  iinn  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ooff  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  iinn  tthhee  ppuubblliicc  

sseerrvviiccee..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  hhoottlliinnee  pprroovviiddeess  ffoorr  aa  ssaaffee,,  ccoonnffiiddeennttiiaall  aanndd  pprriivvaattee  wwaayy  ooff  

rreeppoorrttiinngg  iinncciiddeennttss  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  aaccrroossss  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  

rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..22,,  22%%  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  HHoottlliinnee  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  uunniitt..    IInn  pprraaccttiiccee,,  iitt  iiss  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  pprroommoottee  tthhee  uussee  ooff  tthhiiss  hhoottlliinnee  aanndd  ootthheerr  iinntteerrnnaall  rreeppoorrttiinngg  mmeecchhaanniissmmss  

aanndd  eennssuurree  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  pprrootteecctteedd  ddiisscclloossuurree  ppoolliicciieess  ((wwhhiissttllee--bblloowwiinngg))..  

  

TThhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  hhoottlliinnee  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  aannoonnyymmiittyy,,  tthhee  hhoottlliinnee  ooppeerraatteess  2244  

hhoouurrss  aa  ddaayy  aanndd  aallll  ccaallllss  aarree  llooggggeedd  iinn  tthhee  ssyysstteemm  wwiitthh  aa  rreeffeerreennccee  nnuummbbeerr  ffoorr  ffuuttuurree  

iinnqquuiirriieess  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ttoo  ggiivvee  aa  nnaammee..    CCoommppllaaiinnttss  aarree  tthheenn  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  

ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  ffeeeeddbbaacckk  iiss  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiissssiioonn  

((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  PPSSCC))  oonn  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  eeaacchh  ccaassee..    CCoonnssiiddeerriinngg  ootthheerr  

eelleemmeennttss  ooff  wwhhiissttllee--bblloowwiinngg,,  tthhee  hhoottlliinnee  iiss  tthhee  ssaaffeesstt  wwaayy  ooff  rreeppoorrttiinngg  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  

iinnvvoollvviinngg  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss,,  iinncclluuddiinngg  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  hhoottlliinnee  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ((oorrddiinnaarryy  ppeeooppllee,,  ccoonnttrraaccttoorrss  aanndd  ssuupppplliieerrss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  

ggoovveerrnnmmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnss))  ttoo  rreeppoorrtt  ffrraauudd  oorr  ccoorrrruuppttiioonn  wwhheerree  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicciiaall  iiss  

iinnvvoollvveedd  aanndd  aallssoo  ttoo  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  mmiigghhtt  pprreeffeerr  nnoott  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff  aann  

iinntteerrnnaall  wwhhiissttllee--bblloowwiinngg  mmeecchhaanniissmm  ((DDPPSSAA,,  22000066))..  
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FFIIGGUURREE  44..55::    IInnddiiccaattee  wwhheetthheerr  yyoouu  tthhiinnkk  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ggoooodd  iinncceennttiivvee  

ssttrruuccttuurreess  iiss  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee,,  eeffffeeccttiivvee,,  nnoott  eeffffeeccttiivvee  oorr  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  

iinnssttrruummeenntt  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  yyoouurr  uunniitt??      

  

3%10%

38%

49%

Very effective
Effective
Not effective
Not effective at all

  

  

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..55,,  4499%%  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  HHoottlliinnee  iiss  

aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  mmeeaassuurree  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  uunniitt,,  3388%%  

iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  mmeeaassuurree,,  1100%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  nnoott  aann  eeffffeeccttiivvee  mmeeaassuurree  

aanndd  33%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  aann  eeffffeeccttiivvee  mmeeaassuurree  aatt  aallll..      TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  hhoottlliinnee  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  wwhhiicchh  

iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    HHoowweevveerr,,  ssiinnccee  

tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ootthheerr  ddeeppaarrttmmeennttaall  hhoottlliinneess,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhoossee  ddeeppaarrttmmeennttaall  

hhoottlliinneess  bbee  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  HHoottlliinnee  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  tthhee  

dduupplliiccaattiioonn  ooff  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  ccoorrrruuppttiioonn  ssttaattiissttiiccaall  

ddaattaabbaassee..    TThhee  ppoolliiccee  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  aa  dduuttyy  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  hhoottlliinnee  aanndd  mmaakkee  iitt  ppooppuullaarr  

aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhuuss,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  ssuucccceessssffuull  iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  

ddeeppaarrttmmeennttaall  hhoottlliinneess  iinnttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  hhoottlliinnee  ccoouupplleedd  wwiitthh  eeffffeeccttiivvee  aaddvveerrttiisseemmeenntt  ooff  tthhee  

hhoottlliinnee  iiss  aa  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhee  

iissssuuee  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  

ddeelliivveerryy  iinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..  

  

44..22..77  VVeettttiinngg  aanndd  rreegguullaarr  ppoollyyggrraapphh  tteessttss  
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VVeettttiinngg  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  examination  of  something  or  someone  in  order  to  carefully  ascertain  

whether  one  is  acceptable  or  suitable  for  a  particular  purpose.    For  example,  du

examination of something or someone in order to carefully ascertain

whether one is acceptable or suitable for a particular purpose. For example, during  the  

war  most  governments  vetted  all  news  reports  before  publishing.    A  common  example  of  

low-level  vetting  is  that  of  a  banking  institution  which  carefully  vets  everyone  who  applies  

for  a  bank  account  

ring the

war most governments vetted all news reports before publishing. A common example of

low-level vetting is that of a banking institution which carefully vets everyone who applies

for a bank account ((CCaammbbrriiddggee  AAddvvaanncceedd  LLeeaarrnneerr’’ss  DDiiccttiioonnaarryy,,22000066)).    According  to  the  

South  African  National  Defence  Force  (SANDF)  (2006),  

. According to the

South African National Defence Force (SANDF) (2006), ppeerrssoonnnneell  sseeccuurriittyy  vveettttiinngg  iiss  

iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  eemmppllooyyeeeess  mmiigghhtt  ttaakkee  oonn  cceerrttaaiinn  jjoobbss  oorr  ccaarrrryy  oouutt  ppaarrttiiccuullaarr  ttaasskkss  tthhaatt  

ccoonnttaaiinn  ccllaassssiiffiieedd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  mmiigghhtt  nneeeedd  sseeccuurriittyy  cclleeaarraannccee..    IInn  pprraaccttiiccee,,  vveettttiinngg  iiss  

ccoommmmoonnllyy  uusseedd  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee,,  llaaww--eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess,,  aarrmmeedd  sseerrvviicceess,,  

aanndd  iinndduussttrriieess  oonn  ddeeffeennccee--rreellaatteedd  wwoorrkk,,  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  ootthheerr  pprriivvaattee  sseeccuurriittyy  

ccoommppaanniieess  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  sseeccuurriittyy..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  

ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  vveettttiinngg  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

  

TThhee  SSAAPPSS  ((22000055))  cclleeaarrllyy  aasssseerrttss  tthhaatt  ppeerrssoonnnneell  sseeccuurriittyy  vveettttiinngg  iiss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  aarree  ggiivveenn  aacccceessss  ttoo  sseennssiittiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  aarree  uunnlliikkeellyy  ttoo  aabbuussee  tthhee  ttrruusstt  

vveesstteedd  oonn  tthheemm..    HHoowweevveerr,,  aalltthhoouugghh  tthhee  vveettttiinngg  pprroocceessss  ccaann  sshhooww  tthhee  uunnssuuiittaabbiilliittyy  ooff  

cceerrttaaiinn  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  cceerrttaaiinn  jjoobbss,,  iitt  ccaann  nneevveerr  gguuaarraanntteeee  tthhaatt  tthhee  aacccceepptteedd  iinnddiivviidduuaallss  

wwiillll  bbee  rreelliiaabbllee..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ssnnaappsshhoott  ooff  tthhee  ppeeooppllee  bbeeiinngg  vveetttteedd  iiss  oonnllyy  aaccccuurraattee  aatt  tthhee  

ttiimmee  ooff  tthhee  sseeccuurriittyy  aasssseessssmmeenntt,,  ssoo  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  aafftteerrccaarree  bbeeccoommeess  iimmppeerraattiivvee..    

AAfftteerrccaarree  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  cclleeaarraannccee  

rreecciippiieenntt  ddeesseerrvveess  ssuucchh  cclleeaarraannccee  oorr  nnoott..    TThhee  sseeccuurriittyy  vveettttiinngg  pprroocceessss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  

ttoo  rreevveeaall  tthhee  cchhaarraacctteerr  ffllaawwss  oorr  ootthheerr  cciirrccuummssttaanncceess  tthhaatt  mmiigghhtt  mmaakkee  cceerrttaaiinn  ppeeooppllee  

sseerriioouuss  sseeccuurriittyy  rriisskkss..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  pprroocceessss  ccoouulldd  rreeffuussee  ssoommee  ccaannddiiddaatteess’’  

eemmppllooyymmeenntt  wwhhiillee  ootthheerrss  mmiigghhtt  bbee  eemmppllooyyeedd  aanndd  bbee  ccaarreeffuullllyy  mmoonniittoorreedd  oorr  eellssee  mmoovveedd  ttoo  

lleessss  sseennssiittiivvee  jjoobbss..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  sseeccuurriittyy  vveettttiinngg  pprroocceessss  iinn  tthhee  

SSAAPPSS  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ddiissccoouurraaggee  ppeeooppllee  wwiitthh  ffllaawwss  ffrroomm  aappppllyyiinngg  ffoorr  tthhee                sseeccuurriittyy--

rreellaatteedd  jjoobbss..    TThhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  sseeccuurriittyy  vveettttiinngg  pprroocceessss  ccaannnnoott  bbee  uunnddeerreessttiimmaatteedd,,  

bbeeccaauussee  tthheerree  iiss  nnoo  wwaayy  ttoo  jjuuddggee  tthhee  ddaammaaggee  tthhaatt  mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeeenn  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  

rreejjeecctteedd  ccaannddiiddaatteess  iiff  iitt  hhaadd  nnoott  sshhoowwnn  tthhaatt  tthheeyy  aarree  uunnssuuiittaabbllee  ffoorr  tthhee  jjoobbss  ((UUKK  

ggoovveerrnnmmeenntt,,22000066))..      
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TThhee  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm’’ss  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  UUKK))  MMiilliittaarryy  ((22000066))  oouuttlliinneess  ffoouurr  ttyyppeess  ooff  

tthhee  sseeccuurriittyy  vveettttiinngg  cclleeaarraanncceess  tthhaatt  aarree  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  UUKK  aanndd  iissssuueedd  ttoo  ccaannddiiddaatteess  

pprriioorr  ttoo  eemmppllooyymmeenntt  iinn  sseeccuurriittyy--rreellaatteedd  ffiieellddss,,  nnaammeellyy::    

  BBaassiicc  cchheecckkss  ((BBCC)),,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  pprreerreeqquuiissiittee  iinn  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  sseeccuurriittyy  

cclleeaarraannccee  aanndd  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt  ttoo  ccoonnffiirrmm  oonnee’’ss  ppeerrssoonnaall  iiddeennttiittyy  bbyy  tthhee  

rreeccrruuiittiinngg  aauutthhoorriittiieess;;    

  CCoouunntteerr--tteerrrroorriisstt  cchheecckk  ((CCTTCC)),,  wwhhiicchh  ggiivveess  ppeeooppllee  aacccceessss  ttoo  

ggoovveerrnnmmeenntt  bbuuiillddiinnggss  aanndd  eessttaabblliisshhmmeennttss  tthhrreeaatteenneedd  bbyy  tteerrrroorriissmm  aanndd  

ddeenniieess  aacccceessss  ttoo  mmaarrkkeedd  aasssseettss  ooff  ccllaassssiiffiieedd  nnaattuurree;;    

  SSeeccuurriittyy  cchheecckk  ((SSCC)),,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  wwiiddeellyy  hheelldd  cclleeaarraannccee  rreeccoommmmeennddeedd  

ffoorr  jjoobbss  ccoovveerriinngg  lloonngg--tteerrmm,,  ffrreeqquueenntt  aanndd  uunnccoonnttrroolllleedd  aacccceessss  ttoo  sseeccrreett,,  

ooccccaassiioonnaall  aanndd  ttoopp  sseeccrreett  aasssseettss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn..    TThhiiss  cclleeaarraannccee  iiss  

rreevviieewweedd  eevveerryy  tteenn  yyeeaarrss  ffoorr  ppeerrmmaanneenntt  ssttaaffff  aanndd  ffiivvee  yyeeaarrss  ffoorr  

ccoonnttrraaccttoorrss;;  aanndd    

  DDeevveellooppeedd  vveettttiinngg  ((DDVV)),,  iiss  tthhee  hhiigghheesstt  sseeccuurriittyy  cclleeaarraannccee  nneeeeddeedd  ffoorr  

tthhee  mmoosstt  sseennssiittiivvee  jjoobbss  aanndd  ttaasskkss  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  lloonngg--tteerrmm  aacccceessss  ttoo  

ttoopp  sseeccrreett  iinnffoorrmmaattiioonn..    TThhee  DDVV  cclleeaarraanncceess  aarree  rreevviieewweedd  rreegguullaarrllyy..  

  

TThhee  aabboovvee  cchheecckkss  iimmppllyy  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  vveettttiinngg  pprroocceessss  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  eennssuurree  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  ppeeooppllee  ooff  hhiigghh  mmoorraall  ggrroouunnddss..    IInn  tthhee  UUKK,,  oonnccee  tthhee  

cclleeaarraannccee  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  ttoo  aa  rreeccrruuiitt  oorr  tthhee  rreelleevvaanntt  ssttaakkeehhoollddeerr,,  aa  ffuurrtthheerr  iinnvveessttiiggaattiioonn  

dduubbbbeedd  aafftteerrccaarree  ccoonnttiinnuueess..    TThhuuss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  vveettttiinngg  pprroocceessss  sshhoouulldd  bbee  

aaddoopptteedd..      PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  

iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  vveettttiinngg  pprroocceessss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  aannaallyyssee  tthhee  ppeeooppllee’’ss  

ccoorree  eelleemmeennttss,,  ssuucchh  aass  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  bbrreeaakkiinngg  tthhee  llaaww,,  ffiinnaanncciiaall  pprroobblleemmss  aanndd  ootthheerr  

ppeerrssoonnaall  pprroobblleemmss  tthhaatt  ccaann  mmaakkee  oonnee  vvuullnneerraabbllee  ttoo  oouuttssiiddee  pprreessssuurree  aanndd  eenndd  uupp  ggeettttiinngg  

tteemmpptteedd  ttoo  bbeehhaavvee  uunneetthhiiccaallllyy..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSAANNDDFF  ((22000066)),,  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  vveettttiinngg  

pprroocceessss  ccoovveerrss  iissssuueess  ooff  ffaammiillyy  bbaacckkggrroouunndd,,  ppaasstt  eexxppeerriieenncceess,,  hheeaalltthh,,  ppeerrssoonnaall  lliiffee,,  

ddrriinnkkiinngg  hhaabbiittss,,  eexxppeerriieennccee  ((iiff  aannyy))  ooff  ddrruugg  ttaakkiinngg,,  ffiinnaanncceess,,  ggeenneerraall  ppoolliittiiccaall  vviieewwss  ((tthhoouugghh  

nnoott  oonn  wwhhiicchh  ppaarrttyy  oonnee  ssuuppppoorrttss)),,  hhoobbbbiieess  aanndd  ffoorreeiiggnn  ttrraavveell..    IItt  sshhoouulldd,,  hhoowweevveerr,,  bbee  

nnootteedd  tthhaatt  aa  vveettttiinngg  iinntteerrvviieeww  sshhoouulldd  bbee  sseeaarrcchhiinngg  aanndd  iinnttrruussiivvee,,  bbuutt  nnoott  aass  hhaarrsshh  aass  

iinntteerrrrooggaattiioonn..  
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AA  ppoollyyggrraapphh  iiss  aa  sscciieennttiiffiicc  iinnssttrruummeenntt  tthhaatt  iiss  ddeessiiggnneedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ttoo  rreeccoorrdd  tthhee  

pphhyyssiioollooggiiccaall  cchhaannggeess  tthhaatt  ooccccuurr  iinn  tthhee  hhuummaann  bbooddyy..    AA  ppoollyyggrraapphh  tteesstt  iiss  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

tthhoossee  cchhaannggeess  aass  tthheeyy  ooccccuurr  wwhheenn  qquueessttiioonnss  aarree  aasskkeedd..    TThhee  pphhyyssiioollooggiiccaall  cchhaannggeess  aarree  

mmoonniittoorreedd  iinn  tteerrmmss  ooff  hheeaarrtt  rraacciinngg,,  ppaallmmss  sswweeaattiinngg,,  aanndd  ootthheerr  ssyymmppttoommss  ooff  aapppprreehheennssiioonn..    

DDuurriinngg  aa  ppoollyyggrraapphh  eevvaalluuaattiioonn,,  tthhee  ppoollyyggrraapphh  cchhaarrtt  eevvaalluuaatteess  tthhee  3322  ddiiffffeerreenntt  pphhyyssiioollooggiiccaall  

cchhaannggeess  iinnddiiccaattiivvee  ooff  llyyiinngg..    TThhee  eexxaammiinneerr  mmoonniittoorrss  tthhoossee  cchhaannggeess  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  

ddeecceeppttiioonn  aanndd  ffoorrmmss  aann  ooppiinniioonn  aabboouutt  oonnee’’ss  ttrruutthhffuullnneessss  ((UUKK  ggoovveerrnnmmeenntt,,  22000066))..    TThhee  

eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  ppoollyyggrraapphh  tteessttiinngg  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  ppoollyyggrraapphh  tteesstt  rreeccoorrddss  oonnee’’ss  rreessppiirraattiioonn,,  

sskkiinn  aabbiilliittyy  ttoo  ccoonndduucctt  eelleeccttrriicciittyy  aanndd  ccaarrddiioovvaassccuullaarr  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaatttteerrnnss::      

  tthhee  rreeccoorrddiinnggss  ooff  oonnee’’ss  rreessppiirraattiioonn  ppaatttteerrnnss  aarree  aaccccoommpplliisshheedd  uussiinngg  ttwwoo  

eelleeccttrroonniicc  ssttrraaiinn  ggaauuggeess,,  oonnee  aaccrroossss  tthhee  cchheesstt  aanndd  tthhee  ootthheerr  aaccrroossss  tthhee  

aabbddoommeenn;;      

  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  oonnee’’ss  sskkiinn  ttoo  ccoonndduucctt  eelleeccttrriicciittyy  iiss  rreeccoorrddeedd  bbyy  ppllaacciinngg  ttwwoo  

ssiillvveerr  eelleeccttrrooddeess  oonn  tthhee  ffiinnggeerrss..    TThhoossee  eelleeccttrrooddeess  aarree  ccooaatteedd  wwiitthh  aa  ggeell  

ttoo  hheellpp  ccoonnttrrooll  ppeerrssppiirraattiioonn  aanndd  iimmpprroovvee  tthhee  rreeccoorrddiinngg  ooff  aannyy  rreeaaccttiioonnss  

tthhaatt  mmaayy  ooccccuurr;;  aanndd    

  tthhee  ccaarrddiioovvaassccuullaarr  aaccttiivviittyy  iiss  rreeccoorrddeedd  uussiinngg  aa  ssttaannddaarrdd  bblloooodd  pprreessssuurree  

ccuuffff  ppllaacceedd  oonn  eeiitthheerr  tthhee  ffoorreeaarrmm  oorr  tthhee  uuppppeerr  aarrmm..          

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  llaatttteerr  aasssseerrttiioonnss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  ccoommpprreehheennssiivvee  vveettttiinngg  aanndd  

rreegguullaarr  ppoollyyggrraapphh  tteessttss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  

iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  

ddeelliivveerryy  iinn  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..22,,  44%%  ooff  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  vveettttiinngg  aanndd  rreegguullaarr  

ppoollyyggrraapphh  tteessttss  wwiillll  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  uunniitt..    TThhuuss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  aa  

vveetttteedd  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  wwhhoo  iiss  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  rreegguullaarr  ppoollyyggrraapphh  tteessttiinngg  ccoouulldd  bbee  

ttrruusstteedd  wwiitthh  sseennssiittiivvee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  ((ccaassee  ddoocckkeettss))  aanndd//oorr  aasssseettss  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  

eeaassiillyy  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  pprreessssuurree  aanndd  ccoommmmiittttiinngg  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess..      

  

AAlltthhoouugghh  vveettttiinngg  aanndd  rreegguullaarr  ppoollyyggrraapphh  tteessttiinngg  mmiigghhtt  bbee  eexxppeennssiivvee,,  iitt  hhoowweevveerr  eennssuurreess  

tthhaatt  ppeeooppllee  ooff  ggoooodd  cchhaarraacctteerr  aanndd  ppeerrssoonnaall  iinntteeggrriittyy  aarree  rreeccrruuiitteedd  pprroovviiddiinngg  tthhee  aassssuurraannccee  
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ooff  llooyyaallttyy,,  rreelliiaabbiilliittyy  aanndd  ttrruussttwwoorrtthhiinneessss  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall..    HHoowweevveerr,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  

dduurriinngg  vveettttiinngg  aanndd  ppoollyyggrraapphh  tteessttiinngg,,  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  

iimmppaarrttiiaallllyy  aanndd  ccoonnssiisstteennttllyy  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  ggeennddeerr,,  mmaarriittaall  ssttaattuuss,,  aaggee,,  eetthhnniicciittyy,,  oorriiggiinn,,  

rreelliiggiioouuss  vviieewwss  oorr  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  aacchhiieevviinngg  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaavvee  tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  rreessiisstt  

tteemmppttaattiioonnss,,  bbuutt  iitt  wwiillll  bbee  ffaaiirrllyy  rreeaassoonnaabbllee  ttoo  ssuubbjjeecctt  ssuucchh  ccaappaacciittyy  ttoo  aann  oonnggooiinngg  tteessttiinngg  

tthhrroouugghh  vveettttiinngg  aanndd  rreegguullaarr  ppoollyyggrraapphh  tteessttiinngg..    TThhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  vveettttiinngg  

aanndd  rreegguullaarr  ppoollyyggrraapphh  tteessttiinngg  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  wwiillll  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss,,  wwhhiicchh  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  iimmpprroovviinngg  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    

  

44..22..88  SSttrreessss  mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg  

SSttrreessss  ddeennootteess  aa  ppssyycchhoollooggiiccaall  ssttaattee  tthhaatt  ccaann  bbee  ccaauusseedd  bbyy  ssttrreessssoorrss  aanndd  bbee  eexxppeerriieenncceedd  

bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall  wwhheenn  ffaacceedd  wwiitthh  ddeemmaannddss,,  ccoonnssttrraaiinnttss  aanndd  oorr  ooppppoorrttuunniittiieess  tthhaatt  hhaavvee  

iimmppoorrttaanntt  bbuutt  uunncceerrttaaiinn  oouuttccoommeess..    SSttrreessssoorrss  rreeffeerr  ttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss,,  

ssiittuuaattiioonnss  oorr  eevveennttss  tthhaatt  aarree  ppootteennttiiaallllyy  ccaappaabbllee  ooff  pprroodduucciinngg  tthhee  ssttaattee  ooff  ssttrreessss..    TThhee  

eelleemmeennttss  ooff  ssttrreessss  mmaanniiffeesstt  tthheemmsseellvveess  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ssttrraaiinnss  aanndd  ddeepprreessssaannttss,,  wwhhiicchh  

hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aanndd  ccaauussee  uunneetthhiiccaall  

pprraaccttiicceess..    HHoowweevveerr,,  wwoorrkk--rreellaatteedd  ssttrreessss  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  wwoorrkk  oovveerrllooaadd,,  jjoobb  

ddiissssaattiissffaaccttiioonn,,  jjoobb  iinnsseeccuurriittyy,,  rroollee  ccoonnfflliicctt,,  iinntteerrppeerrssoonnaall  ddeemmaannddss  aanndd  aa  vvaarriieettyy  ooff  ootthheerr  

wwoorrkk  ssttrreessssoorrss  ((IIvvaanncceevviicchh  eett  aall..  11998877::2255))..    SSttrreessss  iiss  mmaanniiffeesstteedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  hheeaaddaacchhee  

((mmiiggrraaiinnee)),,  hheeaarrttbbuurrnn,,  bbaacckkaacchhee  aanndd  ggeenneerraalliisseedd  ffaattiigguuee..    SSttrreessss  ccoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  pphhyyssiiccaall  ddiissoorrddeerrss  ssuucchh  aass  ppeeppttiicc  uullcceerrss,,  hhyyppeerrtteennssiioonn,,  ssuupppprreessssiioonn  ooff  tthhee  

iimmmmuunnee  ssyysstteemm  aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaall  ddiissoorrddeerrss  ssuucchh  aass  aannxxiieettyy  aanndd  ddeepprreessssiioonn..      

  

TThhee  CCoonncciissee  OOxxffoorrdd  DDiiccttiioonnaarryy  ((11999900::11220066))  ddeessccrriibbeess  ssttrreessss  aass  tthhee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  tthhee  

pprreessssuurree  oorr  tteennssiioonn  eexxeerrtteedd  oonn  aann  oobbjjeecctt  oorr  aa  hhuummaann  bbeeiinngg..    IInn  tthhee  ggeenneerraall  ccoonntteexxtt,,  ssttrreessss  

ccoouulldd  bbee  ccaauusseedd  bbyy  eexxtteerrnnaall  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  ddiivvoorrccee,,  bbeerreeaavveemmeenntt,,  cchhaannggiinngg  hhoouusseess  oorr  

mmoonneeyy--rreellaatteedd  pprroobblleemmss..    HHoowweevveerr,,  eemmppllooyyeerrss  ccaannnnoott  bbee  hheelldd  aaccccoouunnttaabbllee  ffoorr  aa          ssttrreessss--

rreellaatteedd  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  tthhaatt  wwaass  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  aabboovvee  eexxtteerrnnaall  ffaaccttoorrss,,  bbuutt  sshhoouulldd  

iinnsstteeaadd  ttaakkee  ssuucchh  mmaatttteerrss  iinnttoo  aaccccoouunntt  wwhheenn  ddiissccuussssiinngg//ccoonnssiiddeerriinngg  eemmppllooyyeeeess’’  ppoooorr  

ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd//oorr  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    IInnvvaanncceevviicchh  eett  aall..  ((11998877::2266))  oouuttlliinneess  

vvaarriioouuss  ffaaccttoorrss  tthhaatt  aarree  rreellaatteedd  ttoo  wwoorrkk  ssttrreessssoorrss,,  nnaammeellyy::    

  uunnrreeaalliissttiicc  ddeeaaddlliinneess  tthhaatt  mmaakkee  eemmppllooyyeeeess  ffeeeell  rruusshheedd  aanndd  

oovveerrwwhheellmmeedd;;    
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  iinnssuuffffiicciieenntt  wwoorrkk  aallllooccaattiioonn  wwhhiicchh  ccoouulldd  mmaakkee  ppeeooppllee  ffeeeell  tthhaatt  tthheeiirr  sskkiillllss  

aarree  bbeeiinngg  uunnddeerruuttiilliisseedd;;      

  llaacckk  ooff  ccoonnttrrooll  oovveerr  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess;;      

  llaacckk  ooff  iinntteerrppeerrssoonnaall  ssuuppppoorrtt  oorr  ppoooorr  wwoorrkkiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  lleeaaddiinngg  ttoo  aa  

sseennssee  ooff  iissoollaattiioonn;;    

  eemmppllooyyeeeess  bbeeiinngg  aasskkeedd  ttoo  ddoo  jjoobbss  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  iinnssuuffffiicciieenntt  

eexxppeerriieennccee  oorr  ttrraaiinniinngg  ffoorr  oorr  hhaavviinngg  pprroobblleemmss  ttoo  sseettttllee  iinnttoo  aa  nneeww  jjoobb,,  

bbootthh  iinn  tteerrmmss  ooff  mmeeeettiinngg  tthhee  nneeww  rroollee''ss  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  aaddaappttiinngg  ttoo  

ppoossssiibbllee  cchhaannggeess  iinn  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  ccoolllleeaagguueess;;    

  tthhee  bbuullllyyiinngg  oorr  hhaarraassssmmeenntt  ooff  eemmppllooyyeeeess  bbyy  eeiitthheerr  ccoolllleeaagguueess  oorr  

ssuuppeerrvviissoorrss;;      

  tthhee  pprreevvaalleennccee  ooff  aa  bbllaammee  ccuullttuurree  iinn  aann  oorrggaanniissaattiioonn,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  ccaauussee  

ppeeooppllee  ttoo  bbee  aaffrraaiidd  ttoo  ggeett  tthhiinnggss  wwrroonngg;;    

  wweeaakk  oorr  iinneeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt,,  wwhhiicchh  lleeaavveess  eemmppllooyyeeeess  ffeeeelliinngg  tthhaatt  

tthheeyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  sseennssee  ooff  ddiirreeccttiioonn;;    

  eemmppllooyyeeeess  hhaavviinngg  ttoo  rreeppoorrtt  ttoo  mmoorree  tthhaann  oonnee  ssuuppeerrvviissoorr  wwiitthh  eeaacchh  

aasskkiinngg  ffoorr  hhiiss//hheerr  wwoorrkk  ttoo  bbee  pprriioorriittiisseedd;;    

  ffaaiilluurree  ttoo  kkeeeepp  eemmppllooyyeeeess  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  tthhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggeess  iinn  tthhee  

sseerrvviiccee,,  ccaauussiinngg  tthheemm  ttoo  ffeeeell  uunncceerrttaaiinn  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree;;  aanndd    

  ppoooorr  pphhyyssiiccaall  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ppeerrhhaappss  ccaauusseedd  bbyy  eexxcceessssiivvee  hheeaatt,,  

ccoolldd  oorr  nnooiissee..      

  

TThhee  aabboovvee  ffaaccttoorrss  iimmppllyy  tthhaatt  ssttrreessss  ccoouulldd  bbee  ccaauusseedd  bbyy  ssttrreessssoorrss  tthhaatt  aarriissee  iinn  tthhee  wwoorrkk  

ddoommaaiinn  oorr  tthhee  nnoonn--wwoorrkk  ddoommaaiinn..    HHoowweevveerr,,  tthhee  pprreevvaalleennccee  ooff  ssttrreessss  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  

tthhee  JJCCPPSS..    WWhheenn  tthhee  eelleemmeenntt  ooff  ssttrreessss  iiss  iiggnnoorreedd,,  iitt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  pprroodduuccee  

eemmoottiioonnaall,,  bbeehhaavviioouurraall  aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaall  ssttrraaiinn  ttoo  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss,,  tthheerreebbyy,,  

iinnhhiibbiitt  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..      IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  

qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..22,,  11%%  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  

iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ssttrreessss  mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee  iiss  

ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  uunniitt..    PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  

wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    
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IInn  tthhee  wwoorrkk  eennvviirroonnmmeenntt,,  cchhaannggee  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ccaauussee  iinnsseeccuurriittiieess  aanndd  bbrriinngg  mmuucchh  

ppaaiinn  aanndd  aannxxiieettyy  ttoo  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess..    TThhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  ppoolliiccee  

ssyysstteemmss  ccrreeaatteedd  ssoommee  sseennssee  ooff  iinnsseeccuurriittyy  aanndd  aannxxiieettyy  ttoo  bbootthh  bbllaacckk  aanndd  wwhhiittee  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  aaccrroossss  tthhee  rraannkk  lleevveellss..    DDuurriinngg  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  pprroocceessss,,  ccoonncceerrnnss  wweerree  rraaiisseedd  

ssuucchh  aass,,  WWhhoo  wwiillll  bbee  ffoorrmmiinngg  ppaarrtt  ooff  tthhee  nneeww  SSAAPPSS  mmaannaaggeemmeenntt??    WWhhoo  wwiillll  bbee  pprroommootteedd??  

aanndd  WWhhoo  wwiillll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  aass  tthhee  ppeerrppeettrraattoorr  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  vviioollaattiioonnss  ooff  tthhee  ppaasstt??  

((SSAAPPSS,,22000044))..    TThheessee  pprreesseenntteedd  ssoommee  eelleemmeennttss  ooff  ssttrreessss  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    

FFuurrtthheerrmmoorree,,  BBaayylleeyy  ((22000011::7755))  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  ppoosstt--11999944  SSAAPPSS’’  nneeww  rreeccrruuiittss  uunnddeerrggoo  aa  

bbaassiicc  ttrraaiinniinngg  tthhaatt  iiss  vvaassttllyy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  kkiinndd  ooff  ttrraaiinniinngg  tthhaatt  mmaannyy  lloonngg--ssttaannddiinngg  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  uunnddeerrwweenntt..    TThhuuss,,  tthhee  pprree--11999944  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  hhaavvee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  ccoolllleeaagguueess  

wwhhoo  hhaavvee  hhaadd  aa  ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  aapppprrooaacchh  ttoo  ppoolliicciinngg  aanndd  tthhiiss  bbeeccoommeess  ssttrreessssffuull  ttoo  

bbootthh  lloonngg--ssttaannddiinngg  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  nneeww  rreeccrruuiittss..    TThhee  ppoosstt--11999944  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  oofftteenn  

hhaavvee  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthheeiirr  iinnhheerriitteedd  aanndd  eennttrreenncchheedd  mmooddeess  ooff  ppoolliicciinngg..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  SSAAPPSS  hhaass  ssiinnccee  rreemmaaiinneedd  ssttrreessssffuull,,  

eessppeecciiaallllyy  ttoo  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  wweerree  uunncceerrttaaiinn  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree  ((SSAAPPSS,,  22000066))..        

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  AAllllAAffrriiccaa  ((22000066)),,  tthhee  mmoosstt  pprreevvaalleenntt  ssttrreessssoorr  iinn  tthhee  ppoolliiccee  sseerrvviicceess  iiss  tthhee  

iiddeeoollooggiiccaall  ggrriidd  wwhhiicchh  ssuuggggeessttss  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  bbee  mmuussccuullaarr  aanndd  

pphhyyssiiccaallllyy  ssttrroonngg..    TThhiiss  iiddeeoollooggiiccaall  ggrriidd  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  rreeaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  tthhoossee  wwhhoo  

wwoorrkk  oonn  tthhee  ssttrreeeettss  wwiitthh  ssttrroonngg  rreeccoorrddss  ooff  bbrruuttee  ffoorrccee  aarrrreessttss  aass  ooppppoosseedd  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  

wwoorrkk  iinn  tthhee  ooffffiicceess..    TThhiiss  hhaass  ssiinnccee  rreemmaaiinneedd  ssttrreessssffuull  ffoorr  tthhoossee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  aarree  

ppeerrhhaappss  ssmmaallll  iinn  bbuuiilldd,,  nnoott  vveerryy  mmuussccuullaarr  aanndd  wwoorrkk  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ((AAllllAAffrriiccaa::  22000066))..    TThhiiss  

iiddeeoollooggiiccaall  ggrriidd  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnfflliicctt  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  eessppeecciiaallllyy  ttoo  

ppoolliiccee  wwoommeenn,,  ttoo  tthhee  mmoorree  ppaassssiivvee  aanndd  ttoo  tthhoossee  wwiitthh  aa  ssmmaallll  bbuuiilltt..    HHoowweevveerr,,  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt  ssttrruuccttuurreess  ooff  tthhee  ssoocciiaall  wwoorrkkeerrss  aanndd  ppssyycchhoollooggiissttss  ccoouulldd  

eelliimmiinnaattee  ssuucchh  ssttrreessssoorrss  aanndd  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  bbeeccaauussee  iitt  iiss  ccrriittiiccaall  

ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  llaatttteerr  aarrgguummeennttss,,  aa  

ccoommpprreehheennssiivvee  ssttrreessss  mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennaabbllee  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  rreedduuccee,,  mmaannaaggee  aanndd  ttoolleerraattee  tthhee  eexxiissttiinngg  ssttrreessssffuull  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  tthhee  

iinntteerrnnaall  ddeemmaannddss..      

  

IInn  pprraaccttiiccee,,  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ppllaacceess  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aatt  tthhee  

rreecceeiivviinngg  eenndd  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  pprroobblleemmss..    TThheeyy  aarree  oofftteenn  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  tthhee  eexxttrreemmeellyy  

ssttrreennuuoouuss  ccoommmmuunniittyy  iissssuueess..    TThheeyy  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  rreessttoorree  llaaww  aanndd  oorrddeerr  iinn  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  
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ssiittuuaattiioonnss  wwhhiillee  ppllaacciinngg  tthheeiirr  lliivveess  aatt  rriisskk..    DDuurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  

ssttrraatteeggiieess,,  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ddeeaall  wwiitthh  cchhiilldd  aabbuussee  ccaasseess,,  wwiiffee  bbaatttteerryy,,  rraappee  aanndd  

aallssoo  aatttteenndd  ttoo  sscceenneess  ooff  bbrruuttaall  mmuurrddeerrss  aanndd  aassssaauullttss..    TThhee  eexxppoossuurree  ttoo  tthheessee  hhoorrrriiffiicc  

cciirrccuummssttaanncceess  iiss  ssttrreessssffuull  aanndd  ccoouulldd  aatt  ttiimmeess  lleeaadd  ttoo  ffeeeelliinnggss  ooff  ddeepprreessssiioonn  aanndd  

ddiissiilllluussiioonnmmeenntt  ((BBuurrttoonn  22000000::7700))..    FFrroomm  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd  tthhuuss  ffaarr,,  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  

ssttrreessss  mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg  rreemmaaiinnss  ccrriittiiccaall  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss..    SSttrreessss  mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg  iinncclluuddeess  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthheeiirr  eemmoottiioonnaall  mmaattuurriittyy..    IItt  iinncclluuddeess  tthhee  eennccoouurraaggeemmeenntt  

ooff  ooffffiicceerrss  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  uussee  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  ssttrruuccttuurreess  ssuucchh  aass  ppssyycchhoollooggiissttss  

aanndd  ssoocciiaall  wwoorrkkeerrss..      HHoowweevveerr,,  dduurriinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthheeiirr  ddaaiillyy  ttaasskkss,,  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  rreemmaaiinn  eexxppoosseedd  ttoo  eexxttrreemmee  ppoovveerrttyy  aanndd  hhaarrddsshhiippss  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  tthhiiss  iinn  iittsseellff  iiss  vveerryy  ddeepprreessssiinngg  aanndd  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

iinnssttiiggaattee  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..      

  

IInn  cceerrttaaiinn  ccaasseess,,  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  oofftteenn  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ssppeeaakk  ttoo  tthheeiirr  ffaammiilliieess  aanndd  

ffrriieennddss  aabboouutt  tthheeiirr  wwoorrkk  eexxppeerriieenncceess  aanndd  tthhiiss  ccoouulldd  rreessuulltt  iinn  aa  ffeeeelliinngg  ooff  iissoollaattiioonn..    TThhee  

ssaammee  ffeeeelliinngg  iiss  ttaakkeenn  hhoommee  wwhheerree  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  oofftteenn  ffeeeell  mmiissuunnddeerrssttoooodd,,  ppllaacciinngg  tthheemm  

uunnddeerr  sseevveerree  ssttrreessss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ddoommeessttiicc  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..    TThhee  ccoonnsseeqquueennccee  ttoo  tthhiiss  

iiss  aa  hhiigghh  ddiivvoorrccee  rraattee  aammoonngg  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  wwhhoossee  ssppoouusseess  aarree  nnoott  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppoolliiccee  sseerrvviiccee..    IInn  mmoorree  eexxttrreemmee  ccaasseess,,  tthhiiss  ffeeeelliinngg  ooff  iissoollaattiioonn  aanndd  

ddeessppaaiirr  lleeaaddss  ttoo  ssuuiicciiddaall  aaccttiioonnss..    TThhee  SSAAPPSS  ((22000066))  oouuttlliinneess  tthhaatt  tthhee  DDiivviissiioonn  HHeellppiinngg  

PPrrooffeessssiioonn  ccoonnssiissttss  ooff  ssoocciiaall  wwoorrkkeerrss,,  ppssyycchhoollooggiissttss  aanndd  cchhaappllaaiinnss  wwhhoo  eeffffeeccttiivveellyy  hheellpp  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwiitthh  tthheeiirr  ssttrreessss  aanndd  ssppiirriittuuaall--rreellaatteedd  ddiiffffiiccuullttiieess..    HHoowweevveerr,,  tthheerree  

aarree  cchhaalllleennggeess  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt,,  rraannggiinngg  ffrroomm  tthhee  wwoorrkk  oovveerrllooaadd  oonn  tthhoossee  pprrooffeessssiioonnaallss  wwhhiillee  

ssoommee  iinnddiivviidduuaall  ooffffiicceerrss  ffeeeell  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  nnoott  ssuubbmmiitt  tthheemmsseellvveess  ttoo  ssuucchh  cciivviilliiaannss  ffoorr  hheellpp..    

TThhuuss,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ccllaarriiffyy  tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  tthhaatt  sseeeekkiinngg  pprrooffeessssiioonnaall  hheellpp  ddooeess  nnoott  

mmeeaann  bbeeiinngg  hheellpplleessss  aanndd  ppoowweerrlleessss,,  bbuutt  iitt  iiss  iinn  ffaacctt  aa  ssttrreennggtthh  nnoott  aa  wweeaakknneessss..    

  

IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  sseellff--hheellpp  ggrroouuppss  aatt  ppoolliiccee  ssttaattiioonnss,,  

aarreeaass,,  pprroovviinncceess  aanndd  nnaattiioonnaall  lleevveell  wwhheerree  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ccaann  sshhaarree  ppeerrssoonnaall  

ddiiffffiiccuullttiieess,,  iiss  rreeccoommmmeennddeedd..    EEvveenn  tthhoouugghh  sshhaarriinngg  aa  pprroobblleemm  mmaayy  nnoott  ddiirreeccttllyy  ssoollvvee  tthhee  

pprroobblleemm,,  iitt  iiss  ssoocciiaallllyy  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  sshhaarriinngg  pprroobblleemmss  ccaann  bbrriinngg  aabboouutt  hhuuggee  

ppssyycchhoollooggiiccaall  rreelliieeff..    TThhee  ssppoouusseess  aanndd  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  aatt  

tthhee  rreecceeiivviinngg  eenndd  ooff  tthheessee  ppssyycchhoollooggiiccaall  tteennssiioonnss..    TThhuuss,,  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  sseellff--
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hheellpp  ggrroouuppss  ffoorr  tthhee  ppaarrttnneerrss  aanndd  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthheessee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  

iinn  oorrddeerr  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  sshhaarree  tthhee  pprroobblleemmss  aass  ppaarrtt  ooff  sseeccoonnddaarryy  ssttrreessss  

mmaannaaggeemmeenntt..    TThhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  llaatttteerr  pprrooppoossaall  wwiillll  iimmpprroovvee  aanndd  

eexxtteenndd  tthhee  ooffffiicceerrss’’  ssuuppppoorrtt  bbaassee  bbeeyyoonndd  tthheeiirr  wwoorrkkiinngg  lliiffee..    TThhiiss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  wwhhiicchh  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  

aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..          

  

44..33  IInnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  

CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  UUnniitt  ooff  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  PPoolliiccee  SSttaattiioonn  

OOvveerr  aanndd  aabboovvee  tthhee  ddiissccuusssseedd  iinnssttrruummeennttss  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss,,  tthheerree  aarree  vvaarriioouuss  ssttaattuuttoorryy  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  ttoo  eennhhaannccee  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  SSAAPPSS..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ccoommpplleexxiittiieess  ooff  mmooddeerrnn  

ppoolliicciinngg  rreeqquuiirree  ccoommpprreehheennssiivvee  ppoolliiccee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ttoo  mmuullttiippllee  aauuddiieenncceess  tthhrroouugghh  

mmuullttiippllee  mmeecchhaanniissmmss..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  nnoott  oonnllyy  ttoo  bbee  hheelldd  

aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  tthheeiirr  ccoommmmaannddeerrss  bbuutt  aallssoo  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  tthheeyy  sseerrvvee..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  

SSttoonnee  ((11999944::4466)),,  tthheerree  aarree  tthhrreeee  lleevveellss  ooff  ccoonnttrrooll  aaggaaiinnsstt  wwhhiicchh  ppoolliiccee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  

sshhoouulldd  bbee  aasssseesssseedd  iinn  aannyy  ddeemmooccrraattiicc  ppoolliiccee  ssyysstteemm,,  nnaammeellyy::  

  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  bbyy  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  iittsseellff  tthhrroouugghh  iittss  cchhaaiinn  ooff  ccoommmmaanndd;;    

  ssttaattee  oorr  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoonnttrrooll;;  aanndd    

  ssoocciiaall  oorr  cciivviill  ssoocciieettyy  ccoonnttrrooll..      

  

CChhaapptteerr  99  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ssttaattee  iinnssttiittuuttiioonnss  ssuuppppoorrttiinngg  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ddeemmooccrraaccyy  ssuucchh  aass  tthhee  PPuubblliicc  

PPrrootteeccttoorr  ((PPPP))  aanndd  tthhee  AAuuddiittoorr--GGeenneerraall  ((AAGG))..    TThheessee  iinnssttiittuuttiioonnss  hhaavvee  aa  dduuttyy  ttoo  ssuuppppoorrtt  

tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  

aaccrroossss  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee..    WWiitthhiinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ppoolliicciinngg,,  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  hhaass  

bbeeeenn  sseett,,  ssoo  tthhee  cchhaalllleennggee  iiss  ttoo  mmoouulldd  tthhee  eetthhiiccaall  nnoorrmmss  aanndd  bbeehhaavviioouurr  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  

tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  IICCDD  ((22000055)),,  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  hhaass  

eessttaabblliisshheedd  oovveerrssiigghhtt  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  iiddeennttiiffyy  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  aammoonngg  ppuubblliicc  

ooffffiicciiaallss,,  ccoorrrreecctt  tthheemm  aanndd  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  wwoorrkk  ccoonndduucctt..    HHoowweevveerr,,  MMaaffuunniissaa  ((22000000::3399))  

aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  ppeennaallttiieess  mmeetteedd  oouutt  ffoorr  uunneetthhiiccaall  bbeehhaavviioouurr  ppaatttteerrnnss  vvaarryy  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  
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aass  tthheeiirr  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd,,  ddeessppiittee  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess,,  iitt  iiss  ssttiillll  ppoossssiibbllee  ttoo  ppaassss  vvaalluuee  

jjuuddggeemmeenntt  oonn  wwhhaatt  iiss  aacccceeppttaabbllee  bbeehhaavviioouurr..    SSeeccttiioonn  118811((22))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  

RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthheessee  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  

ssuubbjjeecctt  oonnllyy  ttoo  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  tthhee  llaaww..    TThheeyy  mmuusstt  bbee  iimmppaarrttiiaall  aanndd  eexxeerrcciissee  tthheeiirr  

ppoowweerrss  aanndd  ppeerrffoorrmm  tthheeiirr  ffuunnccttiioonnss  wwiitthhoouutt  ffeeaarr,,  ffaavvoouurr  oorr  pprreejjuuddiiccee..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  

ddiissccuussssiioonn  aannaallyysseess  vvaarriioouuss  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  ddiissccuussssiioonn  ffooccuusseess  oonn  hhooww  ssuucchh  

iinnssttiittuuttiioonnss  wwiillll  hheellpp  iinn  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  dduurriinngg  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ssttrraatteeggiicc  ppllaannss..  

  

44..33..11    CCiivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess    

TThhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  ppuubblliicc  sseeccttoorr,,  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  aanndd  tthhee  

ppoolliiccee  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  wwaass  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  ddeemmooccrraaccyy  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa..    GGoooodd  

ggoovveerrnnaannccee  rreeqquuiirreess  aa  ssoouunndd  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  ssyysstteemm  tthhaatt  wwiillll  ccrreeaattee  aa  ccoonndduucciivvee  

eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ppuubblliicc  sseerrvviicceess  iinn  aa  ttrraannssppaarreenntt,,  aaccccoouunnttaabbllee  aanndd  

rreessppoonnssiivvee  mmaannnneerr  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    TToo  tthhiiss  eenndd,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eessttaabblliisshheedd  

tthhee  cciivviilliiaann  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppoolliiccee  oovveerrssiigghhtt  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  eennhhaannccee  

tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    TThhee  pprriimmaarryy  bbooddiieess  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  cciivviilliiaann  

oovveerrssiigghhtt  aarree  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  CCoommppllaaiinnttss  DDiirreeccttoorraattee  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  

IICCDD)),,  wwhhiicchh  ooppeerraatteess  iinn  nnaattiioonnaall  aanndd  pprroovviinncciiaall  sspphheerreess,,  tthhee  CCoommmmuunniittyy  PPoolliicciinngg  FFoorruumm  

((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  CCPPFF))  wwhhiicchh  ooppeerraatteess  iinn  tthhee  llooccaall  sspphheerree,,  tthhee  NNaattiioonnaall  aanndd  

PPrroovviinncciiaall  SSeeccrreettaarriiaattss  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  NNPPSSSSSS))  wwhhiicchh  

ooppeerraattee  iinn  tthhee  pprroovviinncciiaall  aanndd  llooccaall  sspphheerree  aass  wweellll  aass  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPoorrttffoolliioo  

CCoommmmiitttteeee  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  PPPPCCSSSS))  wwhhiicchh  ooppeerraatteess  aatt  

tthhee  ppaarrlliiaammeennttaarryy  lleevveell..  

FFIIGGUURREE  44..66::  WWhhiicchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess  ddoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  

tthhee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  UUnniitt  ooff  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  PPoolliiccee  SSttaattiioonn??  
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IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..66,,  4466%%  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  IICCDD  iiss  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  2288%%  iinnddiiccaatteedd  

tthhee  CCPPFF,,  1199%%  iinnddiiccaatteedd  tthhee  NNPPSSSSSS  aanndd  77%%  iinnddiiccaatteedd  tthhee  PPPPCCSSSS..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  

uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthheessee  cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhiiccss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThheessee  cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  

eennssuurree  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  rreennddeerr  aann  eeffffeeccttiivvee  aanndd  ggoooodd  sseerrvviiccee  tthhaatt  iiss  

cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  pprriinncciipplleess  ooff  hhiigghh  mmoorraall  ssttaannddiinngg..    TThhee  cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  ssttrruuccttuurreess  

sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ddoo  nnoott  bbeeccoommee  aa  llaaww  uunnttoo  tthheemmsseellvveess,,  bbuutt  

eennssuurree  ssuussttaaiinneedd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ffoorr  tthheeiirr  aaccttiioonnss..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  aannaallyysseess  tthhee  

rroollee  ooff  tthhee  aabboovvee  oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess  iinn  tthheeiirr  aatttteemmpptt  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss..              

  

44..33..11..11  IInnddeeppeennddeenntt  CCoommppllaaiinnttss  DDiirreeccttoorraattee            

SSeeccttiioonn  5500  ooff  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  

IICCDD  ttoo  oovveerrsseeee  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthheeiirr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssaaffeettyy  

aanndd  sseeccuurriittyy..    TThhee  IICCDD  iiss  ssttrruuccttuurreedd  ttoo  ooppeerraattee  aatt  bbootthh  nnaattiioonnaall  aanndd  pprroovviinncciiaall  sspphheerreess  ooff  

ggoovveerrnnmmeenntt  bbyy  eennssuurriinngg  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss  aammoonngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSAAPPSS  

aanndd  tthhee  MMuunniicciippaall  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee  ((MMPPSS))..    TThhee  IICCDD  ooppeerraatteess  iinnddeeppeennddeennttllyy  ffrroomm  tthhee  SSAAPPSS  

aanndd  eennssuurreess  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  hheelldd  aaccccoouunnttaabbllee  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthheeiirr  

ddaaiillyy  ttaasskkss..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  IICCDD’’ss  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44::  77)),,  tthhee  vviissiioonn  ooff  tthhee  IICCDD  iiss  ttoo  

aacchhiieevvee  aa  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  tthhaatt  iiss  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  

SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  aanndd  iittss  mmiissssiioonn  iiss  ttoo  pprroommoottee  pprrooppeerr  ppoolliiccee  ccoonndduucctt..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  

uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  IICCDD  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  wwhhiicchh  iiss  

ccrriittiiccaall  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

FFuurrtthheerrmmoorree,,  SSeeccttiioonn  5533  ((22))  ooff  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  
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ssttaattuuttoorryy  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  IICCDD,,  nnaammeellyy::    

  tthhee  IICCDD  mmaayy  mmeerroo  mmeettuu  oorr  uuppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aa  ccoommppllaaiinntt,,  iinnvveessttiiggaattee  aannyy  

mmiissccoonndduucctt  oorr  ooffffeennccee  aalllleeggeeddllyy  ccoommmmiitttteedd  bbyy  aa  mmeemmbbeerr,,  aanndd  mmaayy,,  

wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  rreeffeerr  ssuucchh  iinnvveessttiiggaattiioonn  ttoo  tthhee  PPoolliiccee  CCoommmmiissssiioonneerr  

ccoonncceerrnneedd;;      

  tthhee  IICCDD  sshhaallll  mmeerroo  mmeettuu  oorr  uuppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aa  ccoommppllaaiinntt,,  iinnvveessttiiggaattee  aannyy  

ddeeaatthh  iinn  ppoolliiccee  ccuussttooddyy  oorr  aass  aa  rreessuulltt  ooff  ppoolliiccee  aaccttiioonn;;  aanndd    

  mmaayy  iinnvveessttiiggaattee  aannyy  mmaatttteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthheemmsseellvveess  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  oorr  

MMeemmbbeerr  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  ((MMEECC))..      

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  llaatttteerr  aarrgguummeennttss,,  iitt  ccaann  bbee  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  IICCDD  hhaass  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  

ttoo  ppllaayy  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccrreeaattee  aa  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  tthhaatt  iiss  ggrroouunnddeedd  iinn  hhiigghh  lleevveellss  ooff  mmoorraall  

ggrroouunndd  aanndd  tthhaatt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhee  

GGaauutteenngg  PPrroovviinncciiaall  IICCDD  oovveerrsseeeess  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  

tthhee  JJCCPPSS..    TThhiiss  cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  iinnssttiittuuttiioonn  eennssuurreess  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  aammoonngg  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  bbyy  iinnvveessttiiggaattiinngg  ccoommppllaaiinnttss  ooff  bbrruuttaalliittyy,,  

ccrriimmiinnaalliittyy  aanndd  aaccttss  ooff  mmiissccoonndduucctt  oorr  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  aalllleeggeeddllyy  ccoommmmiitttteedd  bbyy  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonnnnaaiirree  iinn  FFiigguurree  44..66,,  WWhhiicchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess  ddoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS??,,  4466%%  ooff  tthhee  

rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhee  IICCDD..    TThhiiss  mmaakkeess  tthhee  IICCDD  aa  ccrriittiiccaall  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    AA  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  

tthhee  JJCCPPSS..          

  

JJoonneess  ((22000033::660044))  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  eexxtteerrnnaall  ppoolliiccee  oovveerrssiigghhtt  ddooeess  nnoott  rreellyy  ssoo  mmuucchh  oonn  tthhee  

ddiirreecctt  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn,,  bbuutt  mmoorree  oonn  sseeccoonnddaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  

ppoolliiccee  rreeccoorrddss,,  oorr  ffrroomm  ccoommppllaaiinnttss  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    TThhiiss  aarrrraannggeemmeenntt  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  ccoommpprroommiissee  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess..    TThhuuss,,  tthhee  IICCDD  sshhoouulldd  

eessttaabblliisshh  aa  ssyysstteemm  tthhaatt  wwiillll  ffaacciilliittaattee  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  rreelliiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aa  nnuummbbeerr  ooff  

iinnddiiccaattoorrss..    TThhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  sshhoouulldd  kkeeeepp  aa  hhiigghh--qquuaalliittyy  ddaattaa  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  iinn  

ppllaaccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroodduuccee  ddaattaa  tthhaatt  iiss  oobbjjeeccttiivvee,,  vvaalliidd  aanndd  rreelliiaabbllee..    HHoowweevveerr,,  tthhee  aabbsseennccee  

ooff  ssuucchh  ssyysstteemmss  mmaayy  uunnddeerrmmiinnee  tthhee  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  bbyy  ffaaiilliinngg  ttoo  cclleeaarrllyy  iiddeennttiiffyy  

tthhee  eexxiissttiinngg  cchhaalllleennggeess..    TThhee  ssuucccceessssffuull  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  
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rreeqquuiirreess  tthhee  IICCDD  ttoo  ddeevveelloopp  ccoommpprreehheennssiivvee  ssttrraatteeggiicc  iinntteerrvveennttiioonnss  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreessoollvvee  

sshhoorrttccoommiinnggss  ffoorr  aacchhiieevviinngg  aann  eeffffeeccttiivvee  eetthhiiccaall  ppoolliicciinngg..  

    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  AAddaammss  ((11999999::22)),,  tthhee  mmoosstt  ccrriittiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  ppoolliicciinngg  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  

nnoott  aallwwaayyss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  sseenniioorr  mmaannaaggeerrss,,  ppoolliiccyy--mmaakkeerrss  aanndd//oorr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    

TThhuuss,,  aa  ccoolllleeccttiivvee  eeffffoorrtt  aammoonngg  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt,,  ppoolliiccyy--mmaakkeerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ppuubblliicc  iiss  eesssseennttiiaall  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssuucccceeeedd  iinn  bbuuiillddiinngg  aa  ssttrroonngg  oovveerrssiigghhtt  ssttrruuccttuurree..    TThhee  IICCDD  

ppllaayyss  aa  ccrriittiiccaall  rroollee  iinn  eennssuurriinngg  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  hhoolldd  tthhee  IICCDD  iinn  hhiigghh  rreeggaarrdd  aanndd  

tthhiiss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  SSAAPPSS  

sshhoouulldd  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  IICCDD  ddeevveelloopp  aann  eeffffeeccttiivvee  ddaattaa  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  iinn  

oorrddeerr  ttoo  pprroodduuccee  rreelliiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ppoolliiccee  mmiissccoonndduucctt  aanndd  ddiisscciipplliinnee..    IItt  sshhoouulldd  bbee  

ppuubblliiccllyy  kknnoowwnn  aass  ttoo  hhooww  ssuucchh  ddaattaa  iiss  ggeenneerraatteedd,,  wwhheerree  iitt  iiss  ggeenneerraatteedd  ffrroomm,,  wwhheerree  iitt  iiss  

kkeepptt  aanndd  hhooww  iitt  iiss  mmaannaaggeedd,,  aannaallyysseedd  aanndd  uusseedd  wwiitthhiinn  tthhee  uunniitt..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthheerree  sshhoouulldd  

bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  ssyysstteemm  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  ssuucchh  ddaattaa  iinntteerrnnaallllyy  aanndd  ttoo  tthhee  eexxtteerrnnaall  oovveerrssiigghhtt  

bbooddiieess  ((WWaallkkeerr  22000011::4488))..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  IICCDD  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  wwhhiicchh  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  

sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    IInn  pprraaccttiiccee,,  tthhee  IICCDD  iiss  mmeeaanntt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  

SSAAPPSS’’  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iiss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  mmaannddaattee  aanndd  

iiss  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  aann  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  wwaayy..      

  

IInn  oorrddeerr  ffoorr  tthhee  IICCDD  ttoo  rreemmaaiinn  rreelleevvaanntt  iinn  tthhee  ppuubblliicc  eeyyee,,  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  sshhoouulldd  ccoonndduucctt  

tthhee  rreelleevvaanntt  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss  ccaammppaaiiggnnss  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthheeiirr  ooppeerraattiioonnss  aanndd  

ccoonnssttiittuuttiioonnaall  oobbjjeeccttiivveess..    TThhee  SSAAPPSS  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44))  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS’’  aannttii--

ccoorrrruuppttiioonn  hhoottlliinnee  hhaass  rreecceeiivveedd  aa  ttoottaall  ooff  2211  228833  ccoommppllaaiinnttss  ffrroomm  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  

aaggaaiinnsstt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  22000033//44  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  wwhhiillee  tthhee  IICCDD  rreecceeiivveedd  55  990033  

ccoommppllaaiinnttss  dduurriinngg  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd..    TThheessee  iimmppllyy  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  hhaass  rreecceeiivveedd  aanndd  hhaannddlleedd  

mmoorree  ppuubblliicc  ccoommppllaaiinnttss  aaggaaiinnsstt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  tthhaann  tthhee  IICCDD,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  rreessuulltt  

iinn  aa  ccoommpprroommiissee  ooff  ppuubblliicc  ttrruusstt  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  ddiirreeccttoorraattee..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  MMaassuukkuu  

((22000055::1177)),,  ffeeww  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aarree  eedduuccaatteedd  oonn  hhooww  ttoo  llaayy  ccoommppllaaiinnttss  aaggaaiinnsstt  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwiitthh  tthhee  IICCDD  aanndd  oonn  wwhhaatt  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  pprroocceedduurreess  aarree..    TThhee  

SSAAPPSS  LLeeaarrnneerrss’’  GGuuiiddee  oonn  PPrrooffeessssiioonnaall  CCoonndduucctt  ((22000044::  33))  aasssseerrttss  tthhaatt  tthhee  IICCDD  sshhoouulldd  

aannaallyyssee  tthhee  ppuubblliicc  ccoommppllaaiinnttss  aabboouutt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  

ccaauussee  ooff  ssuucchh  pprroobblleemmss  aanndd  pprroovviiddee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  oonn  ppoossssiibbllee  ccoorrrreeccttiivvee  mmeeaassuurreess..    

TThhuuss,,  tthhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  llaatttteerr  aasssseerrttiioonn  wwiillll  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  
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eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  wwhhiicchh  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  

ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  IICCDD’’ss  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44::  66))  cclleeaarrllyy  aasssseerrttss  tthhaatt  eevveerryy  ssiixx  mmoonntthhss  

tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccee  CCoommmmiissssiioonneerr  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  

PPoorrttffoolliioo  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  rreeggaarrddiinngg  tthhee  sstteeppss  ttaakkeenn  ffoolllloowwiinngg  tthhee  IICCDD’’ss  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  iinn  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ppeerriioodd  uunnddeerr  rreevviieeww..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  IICCDD  hhaass  aa  

dduuttyy  ttoo  ddeefflleecctt  tthhee  uunnffoouunnddeedd  ccrriittiicciissmmss  tthhaatt  aarree  lleevveelllleedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  SSAAPPSS  aanndd  

ppeerrssiisstteennttllyy  iissoollaattee  aannyy  eelleemmeenntt  ooff  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiiccee..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  IICCDD  

hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnttoo  aa  uunniitt  tthhaatt  

ddeesseerrvveeddllyy  rreecceeiivveess  tthhee  rreessppeecctt  aanndd  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iinn  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  

aanndd  sseeccuurriittyy..      

  

TThhee  IICCDD’’ss  iinnvveessttiiggaattiioonnss  aarree  mmoossttllyy  rreessttrriicctteedd  ttoo  aalllleeggaattiioonnss  ooff  ppoolliiccee  mmiissccoonndduucctt  rreellaattiinngg  

ttoo  ddeeaatthhss  iinn  ppoolliiccee  ccuussttooddyy  oorr  ddeeaatthhss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  ppoolliiccee  aaccttiioonn..    TThhiiss  iiss  uunnffoorrttuunnaattee  

bbeeccaauussee  tthhee  IICCDD’’ss  lleeggiissllaattiivvee  mmaannddaattee  ggooeess  bbeeyyoonndd  tthhaatt..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

IICCDD  ((22000066)),,  tthhee  ddiirreeccttoorraattee’’ss  bbuuddggeett  iinnccrreeaasseedd  bbyy  1133%%  wwhhiillee  iittss  ccaasseellooaadd  iinnccrreeaasseedd  bbyy  

4422%%  iinn  tthhee  22000033//44  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..    TThhee  RR4422--mmiilllliioonn  bbuuddggeett  aallllooccaattiioonn  ttoo  tthhee  IICCDD  dduurriinngg  tthhee  

22000033//44  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  wwaass  wwhhoollllyy  iinnaaddeeqquuaattee  ttoo  mmeeaanniinnggffuullllyy  eennaabbllee  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ttoo  ffuullffiillll  

iittss  lleeggiissllaattiivvee  mmaannddaattee..    HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  IICCDD’’ss  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000033//44::  55)),,  tthhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  

SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  ssttaatteess  tthhaatt,,  ““iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  IICCDD’’ss  wwoorrkkllooaadd  aanndd  cchhaannggee  

iinn  ssttrraatteeggyy  ((mmoonniittoorriinngg  aanndd  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  ccaasseess)),,  iitt  wwiillll  bbee  iimmppeerraattiivvee  ttoo  rreevviieeww  iittss  ffuuttuurree  

bbuuddggeettss””..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  IICCDD  hhaass  ttoo  rreellyy  oonn  ffoorreennssiicc  aanndd  ootthheerr  ssuuppppoorrtt  

ffrroomm  tthhee  SSAAPPSS,,  tthhee  vveerryy  ppeeooppllee  tthheeyy  aarree  mmeeaanntt  ttoo  iinnvveessttiiggaattee,,  iiss  iinnddiiccaattiivvee  ooff  iittss  

ccoommpprroommiisseedd  ppoossiittiioonn..    FFrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  ccoouulldd  bbee  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  mmoorree  

rreessoouurrcceess  nneeeedd  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  IICCDD  iinn  oorrddeerr  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  uunneetthhiiccaall  

pprraaccttiicceess  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  ccaappaacciittaattiioonn  aanndd  

eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  IICCDD  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss,,  wwhhiicchh  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS..  

  

  

44..33..11..22  CCoommmmuunniittyy  PPoolliicciinngg  FFoorruummss    

TThhee  nneeggaattiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp  wwhhiicchh  eexxiisstteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  aappaarrtthheeiidd  ppoolliiccee  ffoorrccee  ((SSAAPPFF))  aanndd  

tthhee  bbllaacckk  ccoommmmuunniittiieess  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  nneecceessssiittaatteedd  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  CCPPFFss  ((SSAAPPSS,,  

22000066))..    TThhee  ddaawwnn  ooff  ddeemmooccrraaccyy  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ppllaacceedd  aann  oobblliiggaattiioonn  oonn  bbootthh  ppaarrttiieess  ttoo  
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ssttaarrtt  wwoorrkkiinngg  oonn  tthheeiirr  rreellaattiioonnsshhiipp..    DDuurriinngg  tthhee  aappaarrtthheeiidd  eerraa  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  tthhee  bbllaacckk  

ccoommmmuunniittiieess  ssaaww  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aass  aaggeennttss  ooff  tthhee  aappaarrtthheeiidd  ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhoo  

ssppeecciiaalliisseedd  iinn  hhuunnttiinngg  ddoowwnn  tthhee  ppoolliittiiccaall  aaccttiivviissttss  iinn  tthhee  ttoowwnnsshhiippss  oonn  tthhee  pprreetteexxtt  ooff  

mmaaiinnttaaiinniinngg  llaaww  aanndd  oorrddeerr  wwhhiillee  iinnfflliiccttiinngg  ppuubblliicc  vviioolleennccee  iinnsstteeaadd..    TThhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  

tthhee  aalltteerrnnaattiivvee  ppoolliicciinngg  ssttrruuccttuurreess  ssuucchh  aass  tthhee  SSeellff--DDeeffeennccee  UUnniittss  ((SSDDUU))  aanndd                              SSeellff--

PPrrootteeccttiioonn  UUnniittss  ((SSPPUU))  cclleeaarrllyy  sshhoowweedd  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wweerree  ddiisslliikkeedd  iinn  

tthhee  bbllaacckk  ccoommmmuunniittiieess..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ffeelltt  tthhaatt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  

wweerree  nnoott  wwiilllliinngg  ttoo  ccoo--ooppeerraattee  bbyy  wwiitthhhhoollddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthheemm  wwhhiillee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ppuubblliicc  wweerree  hhoossttiillee  ttoo  tthhee  ppoolliiccee  aanndd  nnoo  ggoo  aarreeaass  wweerree  aann  eexxaammppllee  ooff  tthhiiss  pphheennoommeennoonn  

((MMiissttrryy  11999966::22))..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  rreemmaaiinneedd  iimmppeerraattiivvee..    TThhuuss,,  tthhee  

ssuucccceessssffuull  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  uuttiilliissaattiioonn  ooff  CCPPFFss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  WWhhiittee  PPaappeerr  ffoorr  tthhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy  ((11999977))  

((aallssoo  kknnoowwnn  aass  BBaatthhoo  PPeellee)),,  tthhee  ccoonnssiisstteenntt  ccoonnssuullttaattiioonn  bbeettwweeeenn  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss  aanndd  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iimmpprroovvee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..    SSeeccttiioonn  220088  ooff  

tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  

pprroovviinnccee  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  mmoonniittoorr  tthhee  ppoolliiccee  ccoonndduucctt  aanndd  pprroommoottee  ggoooodd  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  

ppoolliiccee  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    HHoowweevveerr,,  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  pprroommoottiioonn  ooff  aa  ggoooodd  rreellaattiioonnsshhiipp  

bbeettwweeeenn  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc,,  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  

CCPPFFss  bbeeccaammee  iimmppeerraattiivvee..    TThhee  CCPPFFss  rreepprreesseenntt  aa  ggrroouupp  ooff  aappppooiinntteedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  wwhhoo  ssiitt  wwiitthh  tthhee  rreelleevvaanntt  ppoolliiccee  aauutthhoorriittiieess  ttoo  ddiissccuussss  iissssuueess  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  

sseeccuurriittyy  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  llooccaalliittyy..    TThhuuss,,  tthhee  CCPPFFss  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  JJCCPPSS  hhaavvee  ddiirreecctt  

iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCPPUU  sseerrvviinngg  aass  aa  ddeetteerrrreenntt  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  ttoo  eennggaaggee  iinn  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  bbeeccaauussee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aarree  wwaattcchhiinngg  

tthheeiirr  mmoovveess..    AAnn  eeffffeeccttiivveellyy  ffuunnccttiioonniinngg  CCPPFF  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  pprrooffeessssiioonnaalliissmm  

aammoonngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSAAPPSS  iinn  tthheeiirr  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    TThhuuss,,  sseeccttiioonn  1199  ooff  

tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  CCPPFFss  iinn  oorrddeerr::  

  ttoo  pprroommoottee  tthhee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  SSAAPPSS  ttoo  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess  bbyy  

iimmpprroovviinngg  ccoo--ooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo;;  

  ttoo  mmoonniittoorr  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  SSAAPPSS;;    

  ttoo  aaddvviissee  tthhee  SSAAPPSS  rreeggaarrddiinngg  llooccaall  ppoolliicciinngg  pprriioorriittiieess;;    

  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  vviissiibbllee  ppoolliicciinngg  iinn  tthheeiirr  aarreeaa;;  aanndd    
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  ttoo  rreeqquueesstt  eennqquuiirriieess  rreeggaarrddiinngg  ppoolliiccee  mmaatttteerrss  iinn  tthhee  rreessppeeccttiivvee  

llooccaalliittiieess..      

  

TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  CCPPFFss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  

lleevveellss  ooff  ppoolliiccee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  oorr  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ddoonnee..    

IImmpprroovveedd  ccoo--ooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  iiss  

ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  sseeccttiioonn  2200  ooff  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  

SSAAPPSS  sshhoouulldd  lliiaaiissee  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  tthhrroouugghh  tthhee  CCPPFFss  aatt  nnaattiioonnaall,,  

pprroovviinncciiaall  aanndd  llooccaall  lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  oorrddeerr::  

  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ppaarrttnneerrsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  SSAAPPSS;;    

  ttoo  pprroommoottee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  SSAAPPSS  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy;;    

  ttoo  pprroommoottee  ccoo--ooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  SSAAPPSS  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iinn  

ffuullffiilllliinngg  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  rreeggaarrddiinngg  ppoolliicciinngg;;    

  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  rreennddeerriinngg  ooff  ppoolliiccee  sseerrvviicceess  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ccoommmmuunniittiieess  aatt  nnaattiioonnaall,,  pprroovviinncciiaall,,  aarreeaa,,  aanndd  llooccaall  lleevveell;;  aanndd  

  ttoo  iimmpprroovvee  ttrraannssppaarreennccyy  iinn  tthhee  SSAAPPSS  aanndd  pprroommoottee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  

SSAAPPSS  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  wwhhiillee  eennccoouurraaggiinngg  jjooiinntt  pprroobblleemm  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  pprroobblleemm--ssoollvviinngg..        

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  llaatttteerr  aarrgguummeennttss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS’’  lleeggiissllaattiivvee  

ffrraammeewwoorrkk  ddooeess  eennccoouurraaggee  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ppoolliicciinngg  aaffffaaiirrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  

tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  ssttrraatteeggyy  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  ffaacciilliittaattiioonn  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  

ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  ccoonncceepptt  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  

ssttrraatteeggyy  iiss  aaiimmeedd  aatt  ddeevveellooppiinngg  aa  sshhaarreedd  vviissiioonn,,  mmiissssiioonn  aanndd  vvaalluueess  bbeettwweeeenn  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  uullttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  CCPPFFss  hhaass  

tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ccrreeaattee  aanndd  ddeevveelloopp  aa  nneeww  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  tthhaatt  wwiillll  

rreevviivvee  mmaannaaggeerriiaall  ccoo--ooppeerraattiioonn  aanndd  tthhee  eemmppoowweerrmmeenntt  ffoorr  tthhee  lloowweerr  rraannkkiinngg  ooffffiicceerrss..    TThhiiss  

iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  CCPPFFss  ccoouulldd  iinnssttiiggaattee  aa  mmaannaaggeemmeenntt  ssttyyllee  tthhaatt  iiss  bbaasseedd  oonn  tteeaammwwoorrkk,,  

ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  jjooiinntt  pprroobblleemm--ssoollvviinngg..    IItt  iiss  eennvviissaaggeedd  tthhaatt  ccoonnttiinnuuoouuss  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  

tthhee  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  wwiillll  bbee  pprroommootteedd..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  FFooxx  eett  aall..  ((11999988::6699)),,  tthhee  CCPPFFss  

eennccoouurraaggee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  ppoolliicciieess  aanndd  pprraaccttiicceess  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  

sseerrvviiccee  pprroovviissiioonn  aanndd  tthhee  pphhiilloossoopphhiiccaall  ssttyyllee  ooff  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn..    IItt  sshhoouulldd  bbee  
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nnootteedd  tthhaatt  tthhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  ssttrraatteeggyy  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonnaall  ddeecceennttrraalliissaattiioonn  aanndd  rree--oorriieennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppaattrrooll  ttaaccttiiccss  ((vviissiibbllee  ppoolliicciinngg))  iinn  

oorrddeerr  ttoo  ccrreeaattee  dduuaall  iinnffoorrmmaall  cchhaannnneellss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittiieess..      

  

TThhee  ssuucccceessssffuull  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  CCPPFFss  iinn  vvaarriioouuss  ccoommmmuunniittiieess  wwiillll  rreeccrreeaattee  pprrooxxiimmiittyy  aanndd  

eennhhaannccee  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  vvaarriioouuss  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    FFoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  

iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  tthhee  iissssuuee  ooff  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  aa  sshhaarreedd  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  bbeettwweeeenn  tthhee  SSAAPPSS  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    TThhee  ccoonnssiisstteenntt  aaddhheerreennccee  

ttoo  tthhee  kkeeyy  ddeemmooccrraattiicc  pprriinncciipplleess  ooff  rreessppoonnssiivveenneessss,,  rreepprreesseennttaattiioonn  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  

rreemmaaiinnss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDee  RRoovveerr  ((11999988::114455)),,  

tthhee  SSAAPPSS  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  iinnssttrruummeennttaall  iinn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  CCPPFFss  aaccrroossss  

ccoommmmuunniittiieess  aanndd  sshhoouulldd  bbee  tthhee  ccaattaallyyssttss  iinn  sseerrvviicciinngg  ssuucchh  ffoorruummss  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ccoo--

ooppeerraattiioonnss..    HHoowweevveerr,,  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  iinn  tthhee  CCPPFFss  ooff  hhiissttoorriiccaallllyy  bbllaacckk  ccoommmmuunniittiieess  

hhaavvee  aa  tteennddeennccyy  ooff  aalliiggnniinngg  tthheemmsseellvveess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ppoolliittiiccaall  ppaarrttiieess  wwhhiillee  iinn  

hhiissttoorriiccaallllyy  wwhhiittee  ccoommmmuunniittiieess  tthhee  iissssuuee  ooff  ppoolliittiiccaall  rreepprreesseennttaattiioonn  iiss  nnoott  aann  oovveerrrriiddiinngg  

ffaaccttoorr..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  MMiissttrryy  ((11999966::33)),,  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  CCPPFFss  sshhoouulldd  bbee  aappoolliittiiccaall  aanndd  

rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaxxiimmiissee  cciittiizzeenn  ppaarrttiicciippaattiioonn..      

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  MMiissttrryy  ((11999966::33))  iinn  hhiiss  ssttuuddyy,,  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  

ssyysstteemmss  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  tthhee  ssttaattiioonn  ccoommmmaannddeerrss  aanndd  ootthheerr  hhiigghh--rraannkkiinngg  ooffffiicceerrss  aallwwaayyss  

aatttteenndd  tthhee  CCPPFF  mmeeeettiinnggss  wwhhiillee  ccoonnssttaabblleess  aanndd  sseerrggeeaannttss  wwhhoo  aarree  iinn  ddiirreecctt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ddoo  nnoott  aatttteenndd..    TThheerreeffoorree,,  tthheessee  ccoonnssttaabblleess  aanndd  sseerrggeeaannttss  rreecceeiivvee  

rreeppoorrttss  tthhaatt  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  ccoommppllaaiinn  aabboouutt  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  tthhee  SSAAPPSS’’  sseerrvviiccee  

ddeelliivveerryy..    TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  ppoooorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  CCPPFF  rreessoolluuttiioonnss  oowwiinngg  ttoo  ppoooorr  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  tthhee  SSAAPPSS  ssttrruuccttuurreess..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  CCPPFF  ccoonncceepptt  llaacckkss  tthhee  eelleemmeenntt  

ooff  yyoouutthh  rreepprreesseennttaattiioonn  iinn  vvaarriioouuss  ccoommmmuunniittiieess..    HHoowweevveerr,,  tthhee  yyoouutthh  hhaavvee  aa  ccrriittiiccaall  rroollee  ttoo  

ppllaayy  iinn  mmaakkiinngg  tthhee  CCPPFF  aa  vviiaabbllee  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  MMiissttrryy  ((11999966::33)),,  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  NNoorrtthh  

CCPPFF,,  eennddoorrsseedd  aa  yyoouutthh  ffoorruumm  aass  aa  ppoorrttffoolliioo  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  aanndd  tthhaatt  hhaass  

ssiinnccee  pprroovveedd  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  yyoouutthh  ffoorruumm  uunnddeerrttooookk  ccaammppaaiiggnnss  ssuucchh  

aass  aaddoopptt--aa--ccoopp  iinn  tthhee  HHiillllbbrrooww  aarreeaa..    AA  CCPPFF  sshhoouulldd  bbee  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  

aaggee  ggrroouuppss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccaappttuurree  tthhee  ccoommmmuunniittyy’’ss  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  aassssiisstt  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  
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ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  ttrraacckkiinngg  ddoowwnn  ooff  ssuussppeeccttss  tthheerreebbyy  mmaakkiinngg  tthhee  aarreeaa  ssaaffeerr..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  

tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..66,,  2288%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  CCPPFF  iiss  aann  

eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  CCPPFFss  aaiimmss  ttoo  iimmpprroovvee  ccoo--ooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  

tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  

ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..      

  

TThhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  CCPPFFss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  aanndd  tthhaatt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  aann  eeffffiicciieenntt  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  ssaaffeettyy  

aanndd  sseeccuurriittyy..    HHoowweevveerr,,  ssoommee  ppeeooppllee  ddeemmaanndd  ssoommee  ffiinnaanncciiaall  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthheeiirr  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  CCPPFF  aaccttiivviittiieess  aanndd  ccllaaiimm  ttoo  bbee  ppuuttttiinngg  tthheeiirr  lliivveess  aatt  rriisskk..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  

MMiissttrryy  ((11999966::44)),,  ssoommee  CCPPFF  aaccttiivvee  mmeemmbbeerrss  ddeemmaanndd  ffiinnaanncciiaall  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  aaccttiinngg  aass  

bbuuffffeerrss  bbeettwweeeenn  tthhee  SSAAPPSS  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    TThheeyy  aarree  aalllleeggeeddllyy  ccaalllleedd  iimmppiimmppiiss  

((iinnffoorrmmaannttss))  bbyy  ssoommee  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  bbeeccaauussee  tthheeyy  ccoo--ooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ppoolliiccee  

ooffffiicceerr..    SSeeccttiioonn  2233((22))  ooff  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))  pprroovviiddeess  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

CCPPFFss  rreennddeerr  aa  vvoolluunnttaarryy  sseerrvviiccee  aanndd  hhaavvee  nnoo  lleeggaall  rreeccoouurrssee  ttoo  ccllaaiimm  ffoorr  ccoommppeennssaattiioonn..    

SSccootttt  aanndd  DDee  GGrraannddpprree  ((22000011::3300))  ddeessccrriibbee  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  ssttrraatteeggyy  aass  aa  mmeeaannss  ooff  

mmaakkiinngg  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  bbee  ffaaiirr,,  ccoonnssuullttaattiivvee,,  ssuuppppoorrttiivvee,,  ttrraannssppaarreenntt  aanndd  aaccccoouunnttaabbllee..    

TThhee  aaddooppttiioonn  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  ssttrraatteeggyy  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  eedduuccaattiinngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  ttoo  bbee  fflleexxiibbllee  aanndd  ooppeenn  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iiddeeaass  wwhheenn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  iissssuueess  ooff  

ccoommmmuunniittyy  ssaaffeettyy..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  

ssttrraatteeggyy,,  bbootthh  tthhee  ppoolliiccee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  CCPPFF  ssttrruuccttuurreess  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  

eelleecctteedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  rreepprreesseenntt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss  wwiitthhoouutt  rreesseerrvvaattiioonnss..    TThhee  

mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  gguuaarrdd  aaggaaiinnsstt  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  mmiigghhtt  ttrryy  ttoo  pprrootteecctt  tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  

iinntteerreessttss,,  ee..gg..  ggaanngg  mmeemmbbeerrss  aanndd  ccrriimmee  ssyynnddiiccaatteess  mmiigghhtt  jjooiinn  tthhee  CCPPFF  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  

ppeerrssoonnaall  iinntteerreessttss  aanndd  ssaabboottaaggee  pprrooggrreessssiivvee  iinniittiiaattiivveess..      

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  aabboovvee  aarrgguummeennttss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  

ssttrraatteeggyy  wwaass  aaddoopptteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ppaarrttllyy  rreeccttiiffyy  tthhee  bbaadd  rreellaattiioonnsshhiippss  wwhhiicchh  eexxiisstteedd  bbeettwweeeenn  

tthhee  aappaarrtthheeiidd  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  bbllaacckk  ccoommmmuunniittiieess  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  aanndd  

ffuurrtthheerr  rreeccttiiffyy  tthhee  ddaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  ssuucchh  rreellaattiioonnsshhiipp..    IItt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  rreemmaaiinn  sseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss  aanndd  bbee  ooppeenn  ttoo  ccoommmmuunniittyy  iinnppuutt  

rreeggaarrddiinngg  iissssuueess  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    TThhee  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  ssttrraatteeggyy  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  

cchhaannggee  tthhee  ccuullttuurree  ooff  ccoommmmuunniittyy  nnoonniinnvvoollvveemmeenntt  ttoo  aa  ccuullttuurree  ooff  iinnvvoollvveemmeenntt..    IInn  tthhee  
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ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  CCPPFFss,,  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  aarree  mmaaddee  aawwaarree  ooff  tthheeiirr  rroollee  aanndd  

tthhee  rroollee  ooff  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  llaaww  aanndd  oorrddeerr..    TThhee  CCPPFFss  hhaavvee  aann  

oovveerrssiigghhtt  rroollee  ttoo  ppllaayy  iinn  tthhee  llaaww--eennffoorrcceemmeenntt  iinniittiiaattiivveess  wwhhiillee  mmaaiinnttaaiinniinngg  iittss  ccoommmmuunniittyy  

eemmppoowweerrmmeenntt  mmaannddaattee..    TThhiiss  ddeevveellooppmmeenntt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  aannnnuuaall  

ssttrraatteeggiicc  ppllaann  mmeeeettiinnggss  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  tthhee  ooppeerraattiioonnaall  

mmeecchhaanniissmmss  ooff  tthhee  CCPPFF’’ss  ttoowwaarrddss  iittss  vviissiioonn  aanndd  ssiimmpplliiffyy  iittss  ssttrraatteeggiicc  ppooiinnttss  uunnddeerr  

ccoonnssiiddeerraattiioonn..    TThhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  iinn  tthhee  CCPPFF  

ssttrruuccttuurreess  iiss  vveerryy  ccrriittiiccaall  bbeeccaauussee  tthheeyy  rreemmaaiinn  mmoorree  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  aabboouutt  tthheeiirr  

eennvviirroonnmmeenntt,,  ccoonnssttrraaiinnttss,,  sshhoorrttccoommiinnggss  aanndd  wweeaakk  ppooiinnttss  tthhaann  aannyy  oouuttssiiddee  eexxppeerrtt..    

HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  tthhee  ppeeooppllee’’ss  aappaatthhyy  iiss  nnoott  eeaassyy  ttoo  oovveerrccoommee,,  bbuutt  

ppeerrhhaappss  ppeerrsseevveerraannccee  aanndd  vviissiibbllee  ssuucccceessss  ssttoorriieess  wwoouulldd  eennhhaannccee  tthheessee  ppeeooppllee’’ss  iinntteerreesstt..    

TThhee  aabbiilliittyy  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  ppoolliiccee  ooffffiicceerr’’ss  lleevveell  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  ttrraannssppaarreennccyy  iiss  ccrriittiiccaall  

ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  

eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  ssttrraatteeggiieess  ccoouulldd  sseerrvvee  aass  aann  eeffffeeccttiivvee  

ccoonnttrrooll  mmeeaassuurree  aanndd  mmaakkee  iitt  ddiiffffiiccuulltt,,  iiff  nnoott  iimmppoossssiibbllee,,  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  

eennggaaggee  iinn  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt..  

    

44..33..11..33  NNaattiioonnaall  aanndd  PPrroovviinncciiaall  SSeeccrreettaarriiaatt  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  

SSeeccttiioonn  220088  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  ppoolliiccee  cciivviill iiaann  sseeccrreettaarriiaatt  wwhhiicchh  wwiillll  ffuunnccttiioonn  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  

ccaabbiinneett  mmeemmbbeerr  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppoolliicciinngg..    TThhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  GGoovveerrnnmmeenntt  ((22000066))  ssttaatteess  

tthhaatt  tthhee  NNaattiioonnaall  SSeeccrreettaarriiaatt  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  wwaass  aappppooiinntteedd  iinn  11999955  aanndd  tthhee  

pprroovviinncciiaall  sseeccrreettaarriiaattss  wweerree  eessttaabblliisshheedd  tthheerreeaafftteerr..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSeeccttiioonn  33((11))  ooff  tthhee  SSAAPPSS  

AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955)),,  tthhee  mmaannddaattee  ooff  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt  iinncclluuddeess  aaddvviissiinngg  tthhee  MMiinniisstteerr  

ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  iinn  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  hhiiss  ppoowweerrss,,  aanndd  pprroommoottiinngg  ddeemmooccrraattiicc  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  ttrraannssppaarreennccyy  iinn  tthhee  ppoolliiccee  sseerrvviicceess..    TThhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  GGoovveerrnnmmeenntt  

((22000066))  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  pprriimmaarryy  ttaasskk  ooff  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt  oonn  iittss  eessttaabblliisshhmmeenntt  iinn  11999955  wwaass  ttoo  

ttrraannssffoorrmm  tthhee  SSAAPPFF  ffrroomm  aa  ppoolliiccee  ffoorrccee  ttoo  aa  lleeggiittiimmaattee  ppuubblliicc--oorriieenntteedd  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  

((SSAAPPSS))..    AAss  aa  rreessuulltt,,  tthheerree  wweerree  hhiigghh  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt’’ss  rroollee  aanndd  iimmppaacctt  iinn  

tthhee  eennttiirree  ppoolliiccee  ssyysstteemmss..    HHoowweevveerr,,  iitt  llaatteerr  bbeeccaammee  ffaaccttuuaall  tthhaatt  ttrraannssffoorrmmiinngg  tthhee  ppoolliiccee  

ssyysstteemmss  wwaass  ttoo  bbee  aa  lloonngg--tteerrmm  pprroojjeecctt..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  

44..66,,  1199%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  NNPPSSSSSS  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  tthhee  

eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

HHoowweevveerr,,  tthhee  ccuurrrreenntt  ffooccuuss  ooff  tthhee  NNPPSSSSSS  iiss  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  ccoonndduucctt  oovveerrssiigghhtt  ooff  ppoolliiccee  
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ooppeerraattiioonnss  aatt  bbootthh  ppoolliiccyy  aanndd  ssttrraatteeggiicc  lleevveell..    AAss  aallrreeaaddyy  ddiissccuusssseedd  iinn  CChhaapptteerr  11,,  tthhee  

ppoolliiccyy  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  hhaavvee  aa  ddiirreecctt  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aass  aann  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorr..    TThhuuss,,  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  

iimmpplleemmeenntt  tthhee  ooppeerraattiioonnaall//ttaaccttiiccaall  ddiirreeccttiivveess  sseett  bbyy  tthhee  NNPPSSSSSS..      

  

TThhee  ccoonntteexxtt  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt  wwaass  eessttaabblliisshheedd  sshhaappeedd  iittss  ssttrruuccttuurree..    IItt  rreeppoorrttss  ttoo  

tthhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy,,  aass  ddooeess  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccee  CCoommmmiissssiioonneerr  aanndd  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  IICCDD..    TThhee  MMiinniisstteerr  ddeeaallss  wwiitthh  ddiivveerrssee  bbuutt  ccoommppeettiinngg  iinntteerreessttss,,  

wwhhiicchh  hhaavvee  oofftteenn  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall  sseeccrreettaarriiaatt  bbeeiinngg  ssiiddeelliinneedd..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  tthhee  IICCDD  

hhaass  aa  ggrreeaatteerr  ddeeggrreeee  ooff  aauuttoonnoommyy  aanndd  iimmppaacctt  oonn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  iittss  ffuunnccttiioonnss  tthhaann  tthhee  

sseeccrreettaarriiaatt..    IItt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  wwoorrtthh  nnoottiinngg  tthhaatt  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  iittss  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  tthhee  

sseeccrreettaarriiaatt  ppllaayyeedd  aa  pprroommiinneenntt  rroollee  iinn  ffoorrmmuullaattiinngg  ppoolliicciieess  aanndd  oovveerrsseeeeiinngg  tthheeiirr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn..    BBuutt  aass  tthhee  yyeeaarrss  pprrooggrreesssseedd,,  iitt  lloosstt  iittss  ffooccuuss..    TThhee  pprroovviinncciiaall  sseeccrreettaarriiaattss  

aarree  aauuttoonnoommoouuss  bbooddiieess  aanndd  aaccccoouunntt  ttoo  tthhee  pprroovviinncciiaall  eexxeeccuuttiivvee  aanndd  rreemmaaiinn  iinnddeeppeennddeenntt  

ffrroomm  tthhee  nnaattiioonnaall  sseeccrreettaarriiaatt..    EEvveenn  tthhoouugghh  tthhee  pprroovviinncciiaall  sseeccrreettaarriiaattss  mmiigghhtt  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  

ccoonnffiigguurraattiioonnss,,  tthheeyy  nneevveerrtthheelleessss  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ssaammee  ttyyppee  ooff  wwoorrkk,,  aass  tthhee  nnaattiioonnaall  

sseeccrreettaarriiaatt..    TThheeyy  ddoo  ppoolliiccyy  mmoonniittoorriinngg,,  rreessppoonndd  ttoo  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  ccoommppllaaiinnttss  aanndd  

ccoonndduucctt  ccrriimmee  aawwaarreenneessss  ccaammppaaiiggnnss  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  pprroovviinncceess  ((SSAA  GGoovveerrnnmmeenntt,,  

22000066))..      

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  aabboovvee  aarrgguummeenntt,,  iitt  iiss  eevviiddeenntt  tthhaatt  bbootthh  nnaattiioonnaall  aanndd  pprroovviinncciiaall  sseeccrreettaarriiaattss  

ffoorr  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  aarree  bbeetttteerr  ppoossiittiioonneedd  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IItt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  bbootthh  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt  aanndd  tthhee  IICCDD  sshhoouulldd  

eennggaaggee  iinnttoo  ccoollllaabboorraattiivvee  ppllaannnniinngg  aanndd  ssttrraatteeggiicc  mmeeeettiinnggss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccrreeaattee  aa  ccoommmmoonn  

uunnddeerrssttaannddiinngg  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  nneeeeddss  aanndd  pprriioorriittiieess  aanndd  ffoorr  eennssuurriinngg  uunniiffoorrmmiittyy  iinn  

aapppprrooaacchh  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee  aanndd  nneecceessssaarryy..    FFoorr  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aa  ssuucccceessssffuull  ppoolliiccyy  

ffoorrmmuullaattiioonn  oonn  ssttrraatteeggiicc  oovveerrssiigghhttss,,  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ccaappaacciittaattiioonn  ooff  

tthhee  oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess  oonn  ppoolliiccyy  aannaallyyssiiss,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn..    AA  ccoonnttiinnuuoouuss  

ccaappaacciittaattiioonn  pprrooggrraammmmee  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  eennssuurree  ccoonnttiinnuuiittyy  iinn  tthhee  ffuullffiillmmeenntt  ooff  tthheeiirr  

ccoonnssttiittuuttiioonnaall  mmaannddaattee..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  bbootthh  nnaattiioonnaall  aanndd  pprroovviinncciiaall  sseeccrreettaarriiaatt  

ffoorr  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    PPoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  

ddeelliivveerryy  iinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..  

  

44..33..11..44  PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPoorrttffoolliioo  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  
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IInn  oorrddeerr  ttoo  ggiivvee  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  SSeeccttiioonn  119999((88))  

ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  

aa  mmuullttiippaarrttyy  ppaarrlliiaammeennttaarryy  ccoommmmiitttteeee  tthhaatt  wwoouulldd  pprroovviiddee  oovveerrssiigghhtt  ooff  aallll  sseeccuurriittyy  sseerrvviicceess  

iinn  aa  mmaannnneerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  nnaattiioonnaall  lleeggiissllaattiioonn,,  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  aanndd  aaccttss  ooff  ppaarrlliiaammeenntt..    

IItt  iiss  ffrroomm  tthhiiss  pprroovviissiioonn  tthhaatt  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPoorrttffoolliioo  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  

wwaass  eessttaabblliisshheedd..    TThhee  PPPPCCSSSS  eennssuurreess  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  wwoorrkk  eetthhiiccss  iinn  

tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  cchhaaiinn  ooff  ccoommmmaanndd  rraannggiinngg  ffrroomm  tthhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  

SSeeccuurriittyy  ttoo  tthhee  CCPPUU  CCoommmmaannddeerrss  aanndd  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  uunniitt..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  

tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..66,,  77%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  PPPPCCSSSS  iiss  

aann  eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  PPPPCCSSSS  iiss  aa  ttoopp--lleevveell  oovveerrssiigghhtt  iinnssttiittuuttiioonn  aanndd  

hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  hhoolldd  tthhee  ttoopp  ppoolliittiiccaall  ooffffiicceerr  bbeeaarreerrss  aaccccoouunnttaabbllee  ffoorr  tthheeiirr  aaccttiioonnss  oonn  

ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iissssuueess..              

  

SSeeccttiioonn  220066((88))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt  aa  

ccoommmmiitttteeee  ccoommppoosseedd  ooff  tthhee  ccaabbiinneett  mmeemmbbeerr  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoouunncciill  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppoolliicciinngg  mmuusstt  bbee  eessttaabblliisshheedd  ttoo  eennssuurree  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ccoo--oorrddiinnaattiioonn  ooff  tthhee  

ppoolliiccee  sseerrvviiccee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ccoo--ooppeerraattiioonn  aammoonngg  sspphheerreess  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt..    TThhiiss  iiss  mmeeaanntt  ttoo  

eennssuurree  aa  ccoonncceerrtteedd  eeffffoorrtt  ttoo  hhoonnoouurr  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  ppaarrlliiaammeennttaarryy  cchhaalllleennggeess..    HHoowweevveerr,,  

tthhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  PPPPCCSSSS  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    AA  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..        

  

44..33..22  AAuuddiittoorr--GGeenneerraall  

SSeeccttiioonn  118888((11))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  

AAuuddiittoorr--GGeenneerraall  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  AAGG))  mmuusstt  aauuddiitt  aanndd  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  aaccccoouunnttss,,  

ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  aanndd  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  aallll  nnaattiioonnaall  aanndd  pprroovviinncciiaall  ssttaattee  

ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonnss,,  ooff  wwhhiicchh  tthhee  SSAAPPSS  iiss  nnoo  eexxcceeppttiioonn..    SSeeccttiioonn  118888((33))  ooff  

tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  AAGG  mmuusstt  ssuubbmmiitt  

aauuddiitt  rreeppoorrttss  ttoo  aannyy  lleeggiissllaattuurree  tthhaatt  hhaass  aa  ddiirreecctt  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  aauuddiitt,,  aanndd  ttoo  aannyy  ootthheerr  

aauutthhoorriittyy  pprreessccrriibbeedd  bbyy  nnaattiioonnaall  lleeggiissllaattiioonn..    TThhee  nnaattiioonnaall  lleeggiissllaattiioonn  rreeqquuiirreess  aallll  rreeppoorrttss  ttoo  

bbee  mmaaddee  ppuubblliicc  iinn  oorrddeerr  ttoo  iinnssttiillll  tthhee  ccuullttuurree  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  

ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  AAGG  sseerrvveess  aass  aa  ddeetteerrrreenntt  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ttoo  eennggaaggee  iinn  ffiinnaanncciiaall  mmiissmmaannaaggeemmeenntt  oorr  iinntteennttiioonnaall  

mmiissaapppprroopprriiaattiioonn  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerrss’’  mmoonneeyy  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ggaaiinn..    TThhee  CCoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  
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JJCCPPSS  iiss  aann  aaccccoouunnttiinngg  ooffffiicceerr  aanndd  hhaass  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss  iiss  

mmaaiinnttaaiinneedd  aaccrroossss  tthhee  ssttaattiioonn  eessppeecciiaallllyy  oonn  iissssuueess  ooff  ffiinnaanncciiaall  uuttiilliissaattiioonn..      

  

FFIIGGUURREE  44..77::    IInnddiiccaattee  wwhheetthheerr  yyoouu  tthhiinnkk  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  AAuuddiittoorr--GGeenneerraall  

((AAGG))  iiss  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee,,  eeffffeeccttiivvee,,  nnoott  eeffffeeccttiivvee  oorr  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  iinnssttrruummeenntt  iinn  aann  

aatttteemmpptt  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  yyoouurr  uunniitt??      

  

7%

10%

14%

69%

Very effective
Effective
Not effective
Not effective at all

  

  

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..77,,  6699%%  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  AAGG  wwaass  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  

mmoovvee  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  CCPPUU,,  1144%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  wwaass  

eeffffeeccttiivvee,,  1100%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  wwaass  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aanndd  77%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  wwaass  nnoott  eeffffeeccttiivvee  

aatt  aallll..    IInn  tteerrmmss  ooff  iittss  ooppeerraattiioonn,,  tthhee  AAGG  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  eessppeecciiaallllyy  oonn  iissssuueess  ooff  

ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt..    TThhee  AAGG  iiss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  

ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  11999999  ((AAcctt  220000  ooff  11999999))..    TThhee  

eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  AAcctt  ccoouupplleedd  wwiitthh  tthhee  eeffffeeccttiivvee  mmoonniittoorriinngg  bbyy  tthhee  AAGG  hhaass  

tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  wwhhiicchh  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  

ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

  

44..33..33  PPuubblliicc  PPrrootteeccttoorr    

SSeeccttiioonn  118822((11))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  

PPuubblliicc  PPrrootteeccttoorr  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  PPPP))  hhaass  tthhee  ppoowweerrss  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  aannyy  ccoonndduucctt  

iinn  ssttaattee  aaffffaaiirrss  oorr  iinn  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  aannyy  sspphheerree  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  iiss  aalllleeggeedd  oorr  
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ssuussppeecctteedd  ttoo  bbee  iimmpprrooppeerr  oorr  rreessuullttiinngg  iinn  aannyy  iimmpprroopprriieettyy  oorr  pprreejjuuddiiccee..    TThhee  PPPP  rreecceeiivveess  

aanndd  iinnvveessttiiggaatteess  ccoommppllaaiinnttss  ffrroomm  tthhee  ppuubblliicc  aaggaaiinnsstt  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  oorr  iinnddiivviidduuaall  

ooffffiicciiaallss,,  aanndd  hhaass  tthhee  ppoowweerr  ttoo  iissssuuee  rreeppoorrttss  aanndd  rreeccoommmmeennddss  ccoorrrreeccttiivvee  mmeeaassuurreess..    TThhee  

PPPP  pprroovviiddeess  ffrreeee  sseerrvviicceess  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  wwiitthh  aa  gguuaarraanntteeeedd  sseennssee  ooff  

aannoonnyymmiittyy..    TThhee  nnaammeess  ooff  tthhee  ccoommppllaaiinnaannttss  aarree  kkeepptt  aass  ccoonnffiiddeennttiiaall  aass  ppoossssiibbllee..    SSeeccttiioonn  

118833  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  PPPP  iiss  

aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  oonn  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  ffoorr  aa  nnoonn--

rreenneewwaabbllee  ppeerriioodd  ooff  sseevveenn  yyeeaarrss..    TThhee  PPPP  iiss  oonnllyy  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  tthhee  llaaww  

aanndd  iiss  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  aannyy  ppoolliittiiccaall  ppaarrttyy..  NNoo  ppeerrssoonn  oorr  oorrggaann  ooff  ssttaattee  

mmaayy  iinntteerrffeerree  wwiitthh  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  PPPP''ss  ooffffiiccee..    CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  llaatttteerr  aarrgguummeennttss,,  tthhee  

PPPP  iiss  wweellll  ppoossiittiioonneedd  ttoo  pprroovviiddee  aann  eeffffeeccttiivvee  mmoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  SSAAPPSS..    

TThhuuss,,  aann  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  PPPP  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  pprreerrooggaattiivvee  ttoo  ppuutt  iinn  

ppllaaccee  nneecceessssaarryy  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  ttoo  sseett  ppoolliicciieess,,  

ssttrraatteeggiieess,,  pprroocceesssseess  aanndd  pprroocceedduurreess..      

  

TThhee  PPPP  iinnvveessttiiggaatteess  aallll  llooddggeedd  ccoommppllaaiinnttss  ffaalllliinngg  wwiitthhiinn  tthheeiirr  jjuurriissddiiccttiioonn  wwhhiicchh  aarree  ffoouunndd  

ttoo  bbee  jjuussttiiffiieedd  aanndd  ssuuiittaabbllee  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiioonn..    TThhee  PPPP  ddooeess  wwhhaatteevveerr  ppoossssiibbllee  ttoo  ffiinndd  

ssoolluuttiioonnss  ttoo  tthhee  pprroobblleemmss  aanndd  pprreesseenntt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  aauutthhoorriittiieess..    TThhee  

rreeppoorrtteedd  mmaatttteerr  ccaann  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  ppaarrlliiaammeenntt  ffoorr  ddeelliibbeerraattiioonnss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  

pprroossppeeccttiivvee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aarree  ffoolllloowweedd..    AAlltthhoouugghh  tthhee  PPPP  ccoonndduuccttss  iinnffoorrmmaall  

iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  hhee//sshhee  ccoouulldd  aallssoo  ssuummmmoonn  ppeeooppllee  ttoo  ggiivvee  aann  eevviiddeennccee  oorr  aaffffiirrmmaattiioonn  uunnddeerr  

ooaatthh  wwhheenn  ssuucchh  bbeeccoommeess  nneecceessssaarryy..    TThhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  GGoovveerrnnmmeenntt  ((22000066))  oouuttlliinneess  tthhaatt  

tthhee  PPPP  ccaann  ssuummmmoonn  aannyyoonnee  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  iinncclluuddiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  cceennttrraall,,  pprroovviinncciiaall  

aanndd  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  aaccccoouunntt..    TThhee  ssuummmmoonnss  ccoouulldd  bbee  sseerrvveedd  ttoo  aannyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  

ppeerrffoorrmmss  tthhee  ooffffiicciiaall  dduuttiieess  wwhhiicchh  aaffffeecctt  oorrddiinnaarryy  SSoouutthh  AAffrriiccaannss,,  ee..gg..  aa  ppoolliicceemmaann  oorr  aann  

eelleeccttoorraall  ooffffiicceerr..    TThhiiss  ddeevveellooppmmeenntt  sseerrvveess  aass  aa  ddeetteerrrreenntt  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ttoo  eennggaaggee  iinn  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  dduurriinngg  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  

sseeccuurriittyy  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..  

  

FFIIGGUURREE  44..88::    IInnddiiccaattee  wwhheetthheerr  yyoouu  tthhiinnkk  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  PPuubblliicc  PPrrootteeccttoorr  

((PPPP))  iiss  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee,,  eeffffeeccttiivvee,,  nnoott  eeffffeeccttiivvee  oorr  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  iinnssttrruummeenntt  iinn  aann  

aatttteemmpptt  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  yyoouurr  uunniitt??      
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1%3%

20%

76%

Very effective
Effective
Not effective
Not effective at all

  

  

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..88,,  7766%%  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  PPPP  wwaass  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  mmoovvee  

iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  CCPPUU,,  2200%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  wwaass  aann  

eeffffeeccttiivvee  mmoovvee,,  33%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  wwaass  nnoott  aann  eeffffeeccttiivvee  mmoovvee  aanndd  11%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  

wwaass  nnoott  aann  eeffffeeccttiivvee  mmoovvee  aatt  aallll..    TThheerreeffoorree,,  iitt  ccoouulldd  bbee  aarrgguueedd  tthhaatt  tthhee  PPPP  hhaass  aa  

jjuurriissddiiccttiioonn  oonn  tthhee  iimmpprrooppeerr  pprreejjuuddiiccee  tthhaatt  mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeeenn  ssuuffffeerreedd  bbyy  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  oorr  

aannootthheerr  ppeerrssoonn..    TThhee  PPPP  ddooeess  ccoovveerr  iissssuueess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  aabbuussee  ooff  ppoowweerr,,  uunnffaaiirr  

ttrreeaattmmeenntt,,  uunndduuee  ddeellaayyss,,  tthhee  vviioollaattiioonn  ooff  aa  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  aannyy  ootthheerr  ttaakkeenn  ddeecciissiioonnss  oorr  

ssiittuuaattiioonn  bbrroouugghhtt  aabboouutt  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittiieess..    

  

TThhee  PPPP  ffuurrtthheerr  hhaannddlleess  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  mmaallaaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ddiisshhoonneessttyy  oorr  iimmpprrooppeerr  

ddeeaalliinnggss  wwiitthh  ppuubblliicc  mmoonniieess..    HHoowweevveerr,,  tthhoossee  rreecceeiivveedd  ccaasseess  wwhhiicchh  ffaallll  oouuttssiiddee  tthhee  PPPP  aarree  

ddiivveerrtteedd  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aauutthhoorriittiieess,,  ii..ee..  cceerrttaaiinn  ccaasseess  ccaann  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ccoouurrttss  ooff  

llaaww  iiff  tthhee  ccoouurrtt  iiss  tthhee  iiddeeaall  iinnssttiittuuttiioonn  ttoo  hhaannddllee  ssuucchh  aa  ccoommppllaaiinntt..    SSiinnccee  tthhee  PPPP  iiss  nnoott  aa  

lleeggaall  rreepprreesseennttaattiivvee,,  hhee//sshhee  ccoouulldd  hheellpp  wwiitthh  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  aa  lleeggaall  rreepprreesseennttaattiivvee  wwhheenn  

tthhee  mmaatttteerr  iiss  ttoo  bbee  hheeaarrdd  iinn  aa  ccoouurrtt  ooff  llaaww..    TThhee  pprriimmaarryy  ffooccuuss  ooff  tthhee  PPPP  iiss  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  

ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  mmiissuussee  ooff  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  PPPP  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  wwhhiicchh  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

    

44..33..44  NNaattiioonnaall  PPrroosseeccuuttiinngg  AAuutthhoorriittyy    
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TThhee  NNaattiioonnaall  PPrroosseeccuuttiinngg  AAuutthhoorriittyy  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  NNPPAA))  iiss  aa  ccrriittiiccaall  iinnssttiittuuttiioonn  

ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    IItt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ddiissccoouurraaggee  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ffrroomm  eennggaaggiinngg  iinn  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess..    SSeeccttiioonn  117799((11))  ooff  tthhee  

CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  pprroovviiddeess  ffoorr  aa  ssiinnggllee  NNPPAA  iinn  tthhee  

RReeppuubblliicc..    SSeeccttiioonn  117799((11))((aa))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  11999966  

pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aappppooiinnttss  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiirreeccttoorr  ooff  PPuubblliicc  PPrroosseeccuuttiioonnss  ttoo    hheeaadd  

tthhee  NNPPAA..    TThhee  NNPPAA  AAcctt,,  11999988  ((AAcctt  3322  ooff  11999988)),,  aass  aammeennddeedd  bbyy  AAcctt,,  22000000  ((AAcctt  6611  ooff  22000000))  

pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  ppoowweerrss  aanndd  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  NNPPAA..    TThhee  pprroosseeccuuttiinngg  aauutthhoorriittyy  iiss  eexxppeecctteedd  

ttoo  iinnssttiittuuttee  aanndd  ccoonndduucctt  ccrriimmiinnaall  pprroocceeeeddiinnggss  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ssttaattee  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  

aapppprroopprriiaattee  ppeennaallttiieess  aarree  iimmppoosseedd  ttoo  tthhoossee  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  aarree  eennggaaggeedd  iinn  uunneetthhiiccaall  

pprraaccttiicceess  ((NNPPAA::  22000066))..      

  

FFIIGGUURREE  44..99::    IInnddiiccaattee  wwhhiicchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  NNaattiioonnaall  PPrroosseeccuuttiinngg  AAuutthhoorriittyy  ((NNPPAA))  

uunniittss  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  yyoouurr  uunniitt??      
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IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..99,,  4466%%  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  DDiirreeccttoorraattee  ooff  SSppeecciiaall  OOppeerraattiioonnss  ((hheerreeiinn--aafftteerr  

rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  DDSSOO))  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  uunniitt,,  3333%%  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  AAFFUU  iiss  eeffffeeccttiivvee  aanndd  2211%%  

iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  WWPPUU  iiss  eeffffeeccttiivvee..    HHoowweevveerr,,  tthhee  llaatttteerr  NNPPAA  uunniittss  ccoommpplleemmeenntt  eeaacchh  ootthheerr  

iinn  tthheeiirr  ooppeerraattiioonnss;;  tthheerreeffoorree,,  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  iinnddiiccaatteedd  tthheeiirr  hhiigghh  

rreeggaarrdd  ffoorr  tthhee  NNPPAA..    TThhee  NNPPAA  ssttrruuccttuurree  iinncclluuddeess  tthhee  NNaattiioonnaall  PPrroosseeccuuttiinngg  SSeerrvviiccee  ((NNPPSS)),,  

tthhee  DDSSOO  ((SSccoorrppiioonnss)),,  tthhee  WWiittnneessss  PPrrootteeccttiioonn  UUnniitt  ((WWPPUU)),,  tthhee  AAsssseett  FFoorrffeeiittuurree  UUnniitt  ((AAFFUU))  

aanndd  ssppeecciiaalliisseedd  uunniittss  ssuucchh  aass  tthhee  SSeexxuuaall  OOffffeenncceess  aanndd  CCoommmmuunniittyy  AAffffaaiirrss  UUnniitt  aanndd  tthhee  

SSppeecciiaalliisseedd  CCoommmmeerrcciiaall  CCrriimmee  UUnniitt..    TThhee  NNPPAA  AAmmeennddmmeenntt  AAcctt,,  22000000  ((AAcctt  6611  ooff  22000000))  
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pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  DDSSOO  iiss  aa  ddiissttiinncctt  aanndd  aauuttoonnoommoouuss  aaggeennccyy  ((SSoouutthh  AAffrriiccaann  

GGoovveerrnnmmeenntt,,22000066))..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonn  aannaallyysseess  tthhee  rroollee  aanndd  iimmppaacctt  ooff  tthhee  NNPPAA  

ssttrruuccttuurreess  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  NNPPAA  ssttrruuccttuurreess  hhaass  

tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  wwiitthhiinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS..      

    

44..33..44..11  DDiirreeccttoorraattee  ooff  SSppeecciiaall  OOppeerraattiioonnss    

DDuurriinngg  SSeepptteemmbbeerr  11999999,,  PPrreessiiddeenntt  MMbbeekkii  rreeccoommmmiitttteedd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  aa  ffrreesshh  aanndd  bboolldd  

iinniittiiaattiivvee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  ccrriimmee  ffiigghhttiinngg  ccaappaacciittyy  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  iinnvveessttiiggaattee  

aanndd  pprroosseeccuuttee  nnaattiioonnaall  pprriioorriittyy  ccrriimmeess  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa..  TThhaatt  lleedd  ttoo  tthhee  llaauunncchhiinngg  ooff  tthhee  

DDSSOO  ((SSccoorrppiioonnss))  aass  tthhee  ffiirrsstt  sstteepp..    TThhee  lleeggiissllaattiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  wwhhiicchh  tthhee  DDiirreeccttoorraattee  wwaass  

eessttaabblliisshheedd  ccaammee  iinnttoo  ooppeerraattiioonn  oonn  1122  JJaannuuaarryy  22000011..  TThhee  DDSSOO  hhaass  iittss  iinnvveessttiiggaattiinngg  

mmaannddaattee  lliimmiitteedd  ttoo  sseerriioouuss  ccrriimmiinnaall  oorr  uunnllaawwffuull  ccoonndduucctt  ccoommmmiitttteedd  iinn  aann  oorrggaanniisseedd  ffaasshhiioonn  

((SSoouutthh  AAffrriiccaann  GGoovveerrnnmmeenntt,,22000055))..    TThhee  ppoossiittiioonniinngg  ooff  tthhee  DDSSOO  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhaatt  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aacctt  wwiitthh  iinntteeggrriittyy..        

  

SSeeccttiioonn  77((11))((aa))  ooff  tthhee  NNPPAA  AAcctt,,  11999988  ((AAcctt  3322  ooff  11999988))  oouuttlliinneess  tthhaatt  tthhee  DDSSOO  iinnvveessttiiggaatteess  

aanndd  ccaarrrriieess  oouutt  ffuunnccttiioonnss  iinncciiddeennttaall  ttoo  ccrriimmeess  ooff  sseerriioouuss  eeccoonnoommiicc  ooffffeenncceess..    TThhee  DDSSOO  

ggaatthheerrss,,  kkeeeeppss  aanndd  aannaallyysseess  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee  iinnssttiittuuttee  ccrriimmiinnaall  

pprroocceeeeddiinnggss  aaggaaiinnsstt  ooffffeennddeerrss..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  DDSSOO  ddooeess  nnoott  rreeaacctt  ttoo  ddaayy--ttoo--ddaayy  

ccoommppllaaiinnttss  bbuutt  rraatthheerr  ffooccuusseess  oonn  oorrggaanniisseedd  ccrriimmeess  aanndd  hhiigghh--pprrooffiillee  ccaasseess..    HHoowweevveerr,,  tthhee  

DDSSOO  iinnvveessttiiggaatteess  aanndd  pprroosseeccuutteess  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  oorrggaanniissee  ccrriimmee  aanndd  pprrooffiitt  ffrroomm  iitt..    TThheeyy  

iinntteerrvveennee  iinn  ccrriimmee  mmaarrkkeettss  tthhaatt  hhaavvee  tthhee  ggrreeaatteesstt  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  oorr  sseeccuurriittyy  iimmppaacctt  oonn  

tthhee  cciittiizzeennss  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  iinn  ggeenneerraall..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..99,,  

4466%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  DDSSOO  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  

llaatttteerr  aarrgguummeennttss,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  DDSSOO  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

TThhee  DDSSOO  sseerrvveess  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  bbyy  ccoonndduuccttiinngg  iittss  oowwnn  mmaarrkkeett  

rreesseeaarrcchh,,  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  aannaallyyssiiss,,  ccuullmmiinnaattiinngg  iinn  aa  ccrriimmee  tthhrreeaatt  aannaallyyssiiss,,  aanndd  

gguuiiddiinngg  iittss  ssttrraatteeggiicc  ccrriimmee  ffooccuuss..    TThhee  NNPPAA  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ((22000022//33))  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  DDSSOO’’ss  

sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  eennvviirroonnmmeennttss  aarree  ppoolliittiiccaall,,  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall..    TThhee  

lleeggiissllaattiivvee  mmaannddaattee  ooff  tthhee  DDSSOO  iinncclluuddeess  oorrggaanniisseedd  ccrriimmee,,  ccoorrrruuppttiioonn,,  sseerriioouuss  aanndd  ccoommpplleexx  

ffiinnaanncciiaall  ccrriimmee,,  aass  wweellll  aass  rraacckkeetteeeerriinngg  aanndd  mmoonneeyy  llaauunnddeerriinngg  ((NNPPAA,,22000066))..    TThhee  SSAAPPSS  
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LLeeaarrnneerrss’’  GGuuiiddee  oonn  PPrrooffeessssiioonnaall  CCoonndduucctt  ((22000044::3344))  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  DDSSOO  iinnvveessttiiggaattoorrss  

wwoorrkk  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  pprroosseeccuuttoorrss  aanndd  iinntteerraacctt  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  oonn  aa  ddaaiillyy  bbaassiiss..    TThhiiss  

pprroosseeccuuttiioonn--lleedd  iinnvveessttiiggaattiioonn  eennssuurreess  aa  ssuucccceessssffuull  pprroosseeccuuttiioonn  ooff  oorrggaanniisseedd  ccrriimmee  

ssyynnddiiccaatteess  aanndd  tthheeiirr  lleeaaddeerrss..    TThhee  DDSSOO’’ss  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurreess  aallllooww  aa  ssppeecciiffiicc  tteeaamm  

IInnvveessttiiggaattoorrss  ttoo  ffoollllooww  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccaassee  ffrroomm  tthhee  iinniittiiaall  ssttaaggeess  aallll  tthhee  wwaayy  ttoo  aa  ssuucccceessssffuull  

pprroosseeccuuttiioonn..    IInn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  ootthheerr  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  uunniittss,,  tthhee  DDSSOO  eennssuurreess  aa  ccoommpplleettee  

ccoommpplliiaannccee  ttoo  sseett  wwoorrkk  ssttaannddaarrddss  aanndd  pprroocceedduurreess  bbyy  tthhee  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss..    TThhee  DDSSOO  

mmeemmbbeerrss  hhaavvee  uunnddeerrggoonnee  wwoorrlldd--ccllaassss  ttrraaiinniinngg  rraannggiinngg  ffrroomm  pphhyyssiiccaall  ttrraaiinniinngg,,  eetthhiiccss,,  sseellff--

ddeeffeennccee,,  hhaannddccuuffffiinngg  tteecchhnniiqquueess  aanndd  ccoommppuutteerr  sskkiillllss..  

  

TThhee  DDSSOO  ffooccuusseess  oonn  ccrriimmeess  ooff  nnaattiioonnaall  ccoonncceerrnnss  tthhaatt  rreeqquuiirree  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  

iinntteelllliiggeennccee,,  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  pprroosseeccuuttiioonn  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy..    TThhee  NNPPAA  

((22000066))  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  DDSSOO’’ss  vviissiioonn  iiss  ttoo  eennssuurree  jjuussttiiccee  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ssoo  tthhaatt  ppeeooppllee  

ccaann  lliivvee  iinn  ffrreeeeddoomm  aanndd  sseeccuurriittyy,,  bbee  lloovveedd  bbyy  tthhee  ppeeooppllee,,  ffeeaarreedd  bbyy  tthhee  ccrriimmiinnaallss,,  

rreessppeecctteedd  bbyy  tthhee  ppeeeerrss..    TThhee  DDSSOO’’ss  mmiissssiioonn  iinncclluuddeess  eemmppllooyyiinngg  aa  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  

aapppprrooaacchh  iinn  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  pprroosseeccuuttiioonn  ooff  sseerriioouuss  aanndd  ccoommpplleexx  oorrggaanniisseedd  ccrriimmeess..    

TThhee  DDSSOO’’ss  vvaalluueess  iinncclluuddee  iinntteeggrriittyy,,  eexxcceelllleennccee,,  ppaattrriioottiissmm,,  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  

pprrooffeessssiioonnaalliissmm,,  wwhhiicchh  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  

iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

  

44..33..44..22    AAsssseett  FFoorrffeeiittuurree  UUnniitt    

TThhee  AAsssseett  FFoorrffeeiittuurree  UUnniitt  ((hheerreeiinn--aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  AAFFUU))  wwaass  eessttaabblliisshheedd  iinn  MMaayy  11999999  bbyy  

tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiirreeccttoorr  ooff  PPuubblliicc  PPrroosseeccuuttiioonn..    TThhee  AAFFUU  iimmpplleemmeennttss  CChhaapptteerrss  55  

aanndd  66  ooff  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  OOrrggaanniisseedd  CCrriimmee  AAcctt,,  11999988  ((AAcctt  112211  ooff  11999988)),,  wwhhiicchh  iinncclluuddee  

sseeiizziinngg  tthhee  ccrriimmiinnaall’’ss  aasssseettss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  aaccqquuiirreedd  bbyy  uunnllaawwffuull  mmeeaannss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhrroouugghh  

oorrggaanniisseedd  ccrriimmee  ((SSoouutthh  AAffrriiccaann  GGoovveerrnnmmeenntt,,22000066))..    TThhee  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  AAFFUU  sseerrvveess  aass  aa  

ddeetteerrrreenntt  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  aaccccuummuullaattiinngg  

aasssseettss  iilllleeggaallllyy..    TThhee  ggeessttuurree  ooff  aasssseett  sseeiizzuurree  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ggoooodd  wwoorrkkiinngg  

eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..99,,  

3333%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  AAFFUU  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  

ccoonnffiissttiiccaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooppeerrttiieess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  aaccqquuiirreedd  bbyy  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  hhaass  tthhee  

ppootteennttiiaall  ttoo  ddeetteerr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ffrroomm  eennggaaggiinngg  iinn  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt..  
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BBootthh  CChhaapptteerrss  55  aanndd  66  ooff  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  OOrrggaanniisseedd  CCrriimmee  AAcctt,,  11999988  ((AAcctt  112211  ooff  11999988))  

pprroovviiddee  tthhaatt  tthhee  AAFFUU  ccaann  sseeiizzee  aanndd  ffoorrffeeiitt  pprrooppeerrttyy  tthhaatt  wwaass  bboouugghhtt  ffrroomm  tthhee  pprroocceeeeddss  ooff  

ccrriimmee,,  oorr  pprrooppeerrttyy  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  ttoo  ccoommmmiitt  aa  ccrriimmee..    TThhee  AAFFUU  hhaass  ttwwoo  mmaajjoorr  ssttrraatteeggiicc  

oobbjjeeccttiivveess,,  nnaammeellyy  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  llaaww  bbyy  ttaakkiinngg  tteesstt  ccaasseess  ttoo  ccoouurrtt  aanndd  ccrreeaattiinngg  tthhee  

lleeggaall  pprreecceeddeennttss  nneecceessssaarryy  ttoo  aallllooww  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uussee  ooff  tthhee  llaaww;;  aanndd  bbuuiillddiinngg  ccaappaacciittyy  ttoo  

eennssuurree  tthhaatt  aasssseett  ffoorrffeeiittuurree  iiss  uusseedd  aass  wwiiddeellyy  aass  ppoossssiibbllee  ttoo  mmaakkee  aa  rreeaall  iimmppaacctt  iinn  tthhee  ffiigghhtt  

aaggaaiinnsstt  ccrriimmee..    GGiivveenn  tthhee  llaatttteerr  oobbjjeeccttiivvee,,  iitt  ccoouulldd  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  

aasssseett  ffoorrffeeiittuurree  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS..    TThhee  AAFFUU  hhaass  bbeeeenn  oonnee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt''ss  iimmppoorrttaanntt  iinnnnoovvaattiioonnss  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

mmiinniimmiissiinngg  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess..    SSiinnccee  11999999,,  tthhee  AAFFUU  rreeccoorrddeedd  aa  ssuucccceessss  rraattee  ooff  mmoorree  tthhaann  

9911  ppeerrcceenntt..    FFoorr  eexxaammppllee,,  iinn  tthhee  llaasstt  nniinnee  mmoonntthhss  ooff  tthhee  22000033//0044  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  tthhee  AAFFUU  

rreettuurrnneedd  mmoorree  tthhaann  RR110000  mmiilllliioonn  ttoo  vviiccttiimmss  ooff  ccrriimmee  aanndd  ffrroozzee  aasssseettss  vvaalluueedd  aatt  RR7788  mmiilllliioonn,,  

iinnvvoollvviinngg  mmoorree  tthhaann  117700  ccaasseess..    TThhiiss  iiss  aann  iinnddiiccaattiioonn  tthhaatt  tthhee  AAFFUU  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  rreedduuccee  

uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

44..33..44..33  WWiittnneessss  PPrrootteeccttiioonn  UUnniitt    

TThhee  ooffffiiccee  ooff  wwiittnneessss  pprrootteeccttiioonn  ffaallllss  uunnddeerr  tthhee  aauussppiicceess  ooff  tthhee  NNPPAA..    IItt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  

tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  wwiittnneesssseess  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  WWiittnneessss  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt,,  11999988  ((AAcctt  111122  ooff  11999988))  

aanndd  iittss  rreegguullaattiioonnss..  TThhee  NNPPAA  ((22000066))  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  WWiittnneessss  PPrrootteeccttiioonn  UUnniitt                ((hheerreeiinn--

aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  WWPPUU))  mmaakkeess  pprroovviissiioonn  ffoorr  ppllaacciinngg  aa  ppeerrssoonn  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  wwiittnneessss  

uunnddeerr  pprrootteeccttiioonn  aatt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  wwiittnneessss,,  pprroossppeeccttiivvee  wwiittnneessss  oorr  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  

ggiivveenn  eevviiddeennccee  oorr  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ggiivvee  eevviiddeennccee  iinn  ccrriimmiinnaall  pprroocceeeeddiinnggss  oorr  bbeeffoorree  aa  

ccoommmmiissssiioonn  ooff  iinnqquuiirryy..    TThhee  WWPPUU  iiss  aa  ccoommpplleemmeennttaarryy  uunniitt  ttoo  tthhee  DDSSOO  aanndd  tthhee  AAFFUU  wwhhiicchh  

sseerrvveess  aass  aa  gguuaarraannttoorr  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ttoo  ccoommee  

ffoorrwwaarrdd  aanndd  rreeppoorrtt  iinncciiddeennttss  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  bbyy  ffeellllooww  ccoolllleeaagguueess  wwiitthhoouutt  ffeeaarr  ooff  

vviiccttiimmiissaattiioonn..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iinn  FFiigguurree  44..99,,  2211%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  

iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  WWPPUU  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  pprroovviissiioonn  ooff  

wwiittnneessss  pprrootteeccttiioonn  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennccoouurraaggee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  ccoommee  

ffoorrwwaarrdd  aanndd  rreeppoorrtt  ccaasseess  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  

  

TThhee  NNPPAA  wwiittnneessss  pprrootteeccttiioonn  pprrooggrraammmmeess  ddoo  nnoott  ooffffeerr  aann  iinncceennttiivvee  ttoo  wwiittnneesssseess  wwhhiillee  tthhee  

SSAAPPSS  wwiittnneessss  pprrootteeccttiioonn  ddooeess..    HHoowweevveerr,,  tthhee  WWPPUU  pprrooggrraammmmeess  ooffffeerr  ssuusstteennaannccee  iinn  tthhee  

ffoorrmm  ooff  aa  ffoooodd  aalllloowwaannccee,,  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  iiff  eemmppllooyymmeenntt  hhaass  bbeeeenn  lloosstt,,  ffrreeee  

aaccccoommmmooddaattiioonn  iinncclluuddiinngg  aallll  mmuunniicciippaall  sseerrvviicceess,,  aa  ccllootthhiinngg  aalllloowwaannccee,,  ttrraannssppoorrtt,,  aa  
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hhoouussiinngg  aalllloowwaannccee  ffoorr  sscchhooooll--ggooiinngg  cchhiillddrreenn  aanndd  mmeeddiiccaall  eexxppeennsseess  ((SSoouutthh  AAffrriiccaann  

GGoovveerrnnmmeenntt,,22000066))..  TThhiiss  ddeevveellooppmmeenntt  aaiimmss  ttoo  eennccoouurraaggee  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  ccoommee  ffoorrwwaarrdd  aanndd  

rreeppoorrtt  iinncciiddeenncceess  ooff  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess..    TThhee  WWPPUU  pprrooggrraammmmeess  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  

eennccoouurraaggee  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess  ttoo  bbllooww  tthhee  wwhhiissttllee  bbyy  rreeppoorrttiinngg  iinncciiddeenncceess  ooff  uunneetthhiiccaall  

pprraaccttiicceess..    

    

44..44  CCoonncclluussiioonn  

FFrroomm  tthhee  aabboovvee,,  iitt  ccaann  bbee  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aa  ttrruusstt  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  

iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  

nnoottee  tthhaatt  bbootthh  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss’’  ccoonndduucctt  hhaass  aa  ddiirreecctt  iimmppaacctt  oonn  

ddeetteerrmmiinniinngg  aanndd  sshhaappiinngg  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree..    TThhaatt  iiss,,  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  iinnddiivviidduuaall  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iinn  tthheeiirr  pprriivvaattee  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  lliivveess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  cchhaannggee  tthhee  

ppeerrcceeppttiioonnss  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aabboouutt  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  aass  aa  wwhhoollee..    TThhuuss,,  tthhee  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  oobbsseerrvvee,,  uupphhoolldd  aanndd  eennffoorrccee  aallll  llaawwss  wwiitthhoouutt  bbiiaass  oorr  pprreejjuuddiiccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ggaaiinn  ppuubblliicc  ccoonnffiiddeennccee  aass  tthhee  ccaattaallyyssttss  ooff  hhoonneessttyy,,  ssttaabbiilliittyy,,  ffiiddeelliittyy  aanndd  mmoorraalliittyy..    

FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  ccaann  bbee  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurree  hhaass  

tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  

ppoolliiccee  mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  mmoonneettaarriissee  tthhee  sseerrvviiccee  aawwaarrddss  aanndd  iinncceennttiivveess  iinn  oorrddeerr  ttoo  

eennhhaannccee  tthhee  mmoottiivvaattiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    

  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ssttaatteedd  aarrgguummeennttss,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  ssuucccceessssffuull  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  

ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  wwiillll  ffoosstteerr  aanndd  eennssuurree  tthhee  eennaabblliinngg  

ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  aa  ggoooodd  sseerrvviiccee  pprroovviissiioonn..    TThhiiss  ccoouulldd  ffaacciilliittaattee  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  

aanndd  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  

aaddvvaanncceemmeenntt  aanndd  aaffffiirrmmaattiioonn  ooff  ssoouunndd  rreeccrruuiittmmeenntt  ppoolliicciieess,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ppeerrssoonnnneell  

mmaannaaggeemmeenntt  aarree  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneennttss  ooff  eennssuurriinngg  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ppeerrssoonnnneell  ooff  hhiigghh  

mmoorraall  ggrroouunnddss..    TThhee  ffoorreeggooiinngg  ddiissccuussssiioonn  hhaass  hhiigghhlliigghhtteedd  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  aa  ppaarraaddiiggmm  

sshhiifftt  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  rreeffoorrmm  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurree  ttoowwaarrddss  aa  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  ccuullttuurree..    TThhee  

CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  hhaass  aa  dduuttyy  ttoo  iinnssttiittuuttiioonnaalliissee  pprrooffeessssiioonnaall  vvaalluueess  aanndd  ddeeffeenndd  iittss  

ooccccuuppaattiioonnaall  iinntteerreessttss  tthhrroouugghh  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  ppssyycchhoollooggyy  ooff  ggoooodd  sseerrvviiccee  

ddeelliivveerryy..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissccuusssseedd  iinnssttrruummeennttss  aanndd  

iinnssttiittuuttiioonnss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ccrreeaattee,,  ssttrreennggtthheenn  aanndd  uupphhoolldd  tthhee  iinntteeggrriittyy  aanndd  

eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  
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TThhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ppoolliiccee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  ccuuttttiinngg  ddoowwnn  oonn  eexxcceessssiivvee  cceennttrraalliissaattiioonn  aanndd  

bbuurreeaauuccrraattiissaattiioonn  ccoouulldd  iimmpprroovvee  eemmppllooyyeeee  mmoorraallee..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  lleeggaall  

iinnssttrruummeennttss,,  ccooddeess  ooff  ccoonndduucctt,,  nnaattiioonnaall  oorrddeerrss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss  ccoouulldd  ffuurrtthheerr  iimmpprroovvee  

ooffffiicceerrss’’  mmoorraall..    TThhee  aaddooppttiioonn  ooff  mmaassss  eedduuccaattiioonn  ccaammppaaiiggnnss  oonn  tthhee  eexxtteenntt  aanndd  ccoosstt  ooff  

ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  ccoouulldd  eennlliigghhtteenn  ccoorrrruupptteerrss  ttoo  rreedduuccee  tthheeiirr  pprraaccttiicceess..    

TThhee  jjuuddiicciiaarryy  hhaass  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  eennssuurree  aa  ssyysstteemmaattiicc  aanndd  iimmppaarrttiiaall  pprroosseeccuuttiioonn  ooff  

vviioollaattoorrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffoosstteerr  ppooppuullaarr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  rreessppoonnssiivveenneessss,,  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  

ttrraannssppaarreennccyy..      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  55  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN,,  RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  AANNDD  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  

55..11  IInnttrroodduuccttiioonn    

TThhiiss  cchhaapptteerr  pprroovviiddeess  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aanndd  ooffffeerrss  aa  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  iinn  

tteerrmmss  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivveess,,  aaiimmss  aanndd  oobbsseerrvvaabbllee  mmeeaassuurreess  tthhaatt  hhaavvee  aa  ddiirreecctt  iimmppaacctt  oonn  tthhee  
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ccoonndduucctt  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    TThhee  pprreevviioouuss  cchhaapptteerrss  pprroovviiddeedd  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  

eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss,,  tthhee  ccaauusseess  aanndd  

mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  aass  wweellll  aass  tthhee  iinnssttrruummeennttss  aanndd  

iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  rreessppeeccttiivveellyy  iinn  tthhee  CCPPUU  

ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThheessee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  aacccceelleerraattee  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  

ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhiiss  cchhaapptteerr  

ddrraawwss  ccoonncclluussiioonnss  ffrroomm  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthhee  eemmppiirriiccaall  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  

lliitteerraattuurree  rreevviieeww  aanndd  tthhee  ssuurrvveeyy  qquueessttiioonnnnaaiirree..      

  

TThhee  SSAAPPSS  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  iinncclluuddeess  tthhee  SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955)),,  tthhee  SSAAPPSS  

CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977)),,  tthhee  SSAAPPSS  SSttrraatteeggiicc  PPllaann  DDooccuummeennttss  ((22000044//77))  aanndd  

NNaattiioonnaall//PPrroovviinncciiaall  OOrrddeerrss  aanndd  IInnssttrruuccttiioonnss..    TThhee  llaatttteerr  ffrraammeewwoorrkk  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  gguuiiddee  tthhee  

ppoolliiccee  ccoonndduucctt  aanndd  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  iinntteeggrriittyy  

ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  tthhee  SSAAPPSS..    TThhee  rreeaalliissaattiioonn  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  iiss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ddoo  ttrruusstt  aanndd  hhaavvee  ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  dduurriinngg  tthheeiirr  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    DDeessppiittee  tthhee  ooppttiimmiissmm,,  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  

ttrraannssppaarreennccyy,,  ttrruusstt  aanndd  ccoonnffiiddeennccee  rreemmaaiinnss  tthhee  pprreeccoonnddiittiioonn  ffoorr  tthhee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  tthhee  

iinntteeggrriittyy  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  wwhhiillee  eetthhiiccss  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss  sseerrvvee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  

ssuucchh  iinntteeggrriittyy  iiss  pprrootteecctteedd  aanndd  pprreesseerrvveedd..    HHoowweevveerr,,  wwhhiillee  rreegguullaattiioonnss  eexxiisstt  ttoo  gguuiiddee  tthhee  

bbeehhaavviioouurr  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss,,  iitt  iiss  ssttiillll  eeaassiieerr  ffoorr  ssuucchh  ooffffiicceerrss  ttoo  bbee  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  

uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess..    IItt  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  iimmppeerraattiivvee  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  oovveerrssiigghhtt  

ssttrruuccttuurreess  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..  

  

DDuurriinngg  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy,,  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ffaaccee  vvaarriioouuss  

eennvviirroonnmmeennttaall  cchhaalllleennggeess..    TThhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  llaacckk  ooff  ssppeecciiaalliisseedd  sskkiillllss  

aanndd  kknnoowwlleeddggee  aarree  aammoonngg  tthhee  cchhaalllleennggeess..    TThhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  hhoollddss  tthhee  

ddiirreecctt  cchhaalllleennggee  ooff  hhaavviinngg  ttoo  mmaakkee  eetthhiiccaall  cchhooiicceess  iinn  aa  sshhoorrtt  ssppaaccee  ooff  ttiimmee..    TThhaatt  iiss,,  

ppoolliicciinngg  iiss  ccoonndduucctteedd  uunnddeerr  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  wwhheerree  cclloossee  ssuuppeerrvviissiioonn  iiss  nnoott  

ppoossssiibbllee..    TThhiiss  cchhaapptteerr  wwiillll  oouuttlliinnee  vvaarriioouuss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wwhhiicchh  aaiimm  ttoo  rreemmeeddyy  tthhee  

vvaarriioouuss  ccaauusseess  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  tthhaatt  aarree  pprreevvaalleenntt  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    

TThhoossee  ccaauusseess  iinncclluuddee  tthhee  ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  aanndd  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  

aanndd  ttrraaiinniinngg..    AAlltthhoouugghh,,  eetthhiiccaall  ddeecciissiioonnss  aarree  ppeerrssoonnaall  cchhooiicceess,,  tthhee  eemmppllooyyeerr  hhaass  aa  dduuttyy  ttoo  

pprroovviiddee  ccoonndduucciivvee  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  ttoo  ssuucchh  cchhooiicceess..    UUnneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  pprreesseennttss  

iittsseellff  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  wwaayyss,,  iinncclluuddiinngg  ttaakkiinngg  bbrriibbeess,,  mmoooonnlliigghhttiinngg  aanndd  eexxttoorrttiioonn..    HHoowweevveerr,,  

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  eessttaabblliisshheedd  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ssttrruuccttuurreess  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  eennhhaannccee  ppoossiittiivvee  
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wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThheerree  aarree  vvaarriioouuss  iinnssttrruummeennttss  aanndd  

iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ccoommpprreehheennssiivvee  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  aass  wweellll  aass  ggoooodd  iinncceennttiivvee  

ssttrruuccttuurreess  aarree  aammoonngg  tthhee  iinnssttrruummeennttss..  

  

TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  iiss  ttoo  aannaallyyssee,,  iinnvveessttiiggaattee  aanndd  pprrooppoossee  ssttrraatteeggiieess  ttoo  

ppoolliiccee  ccoommmmaannddeerrss  aanndd//oorr  ootthheerr  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  aarree  ttaasskkeedd  wwiitthh  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  

iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  mmiinniimmuumm  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  ccaappaacciittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ddeevveelloopp  eeffffeeccttiivvee  

rreemmeeddiiaall  ssttrraatteeggiieess..    TThhee  ddiisssseerrttaattiioonn  pprroovviiddeess  ssttrraatteeggiieess  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  hheellppffuull  ttoo  aannyyoonnee  

wwhhoo  hhaass  aann  oovveerrssiigghhtt  rroollee  oovveerr  tthheessee  ffuunnccttiioonnss  aanndd  aallll  ootthheerr  rroollee--ppllaayyeerrss  iinn  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  

pprroovviiddeess  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  ssttrraatteeggyy  tthhaatt  iiss  oorrggaanniisseedd  aarroouunndd  

tthhee  pprreevveennttiioonn,,  ddeetteeccttiioonn,,  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss..    FFrroomm  tthhee  aabboovvee  ddeelliibbeerraattiioonnss,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  

eetthhooss  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

TThhee  ddiisssseerrttaattiioonn  hhaass  ssiinnccee  pprroovveedd  tthhee  pprroobblleemm  ssttaatteemmeenntt  aanndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  rreelleevvaanntt  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss..      

  

55..22  RReeccoommmmeennddaattiioonnss    

IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  pprreevveennttiinngg  mmiissccoonndduucctt  iiss  aass  

ccoommpplleexx  aass  tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  mmiissccoonndduucctt  iittsseellff..    TThheerreeffoorree,,  aa  rraannggee  ooff  iinntteeggrraatteedd  

mmeecchhaanniissmmss  aarree  nneeeeddeedd  ffoorr  iittss  ssuucccceessssffuull  rreedduuccttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ssoouunndd  eetthhiiccss  mmaannaaggeemmeenntt  

ssyysstteemmss..    IInn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  rreeccoommmmeennddeedd::  

aa))  TThhee  SSAAPPSS  sshhoouulldd  ddeevveelloopp  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammmmee  ffoorr  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  iinnttoo  tthheeiirr  eexxiissttiinngg  ccuurrrriiccuullaa  aatt  tthhee  ttrraaiinniinngg  cceennttrreess  aass  

wweellll  aass  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  ffoorr  ccuurrrreenntt  mmeemmbbeerrss  tthhrroouugghh  tthhee  wwoorrkksshhoopp  ssyysstteemmss..  TThhee  

eennvviissaaggeedd  ttrraaiinniinngg  sshhoouulldd  pprroovviiddee  tthhee  iimmpplleemmeennttaabbllee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  pprraaccttiiccaall  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss  wwhhiicchh  eennhhaanncceess  aa  ffuullll  ccooggnniissaannccee  ttoo  aa  wwiiddeerr  

ccaammppaaiiggnn  tthhaatt  pprroommootteess  tthhee  BBaatthhoo  PPeellee  pprriinncciipplleess..      

  

bb))      IInn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  aa  ccoommmmiitttteedd,,  rreelliiaabbllee  aanndd  ttrruussttwwoorrtthhyy  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  aassppeeccttss  aarree  rreeccoommmmeennddeedd::  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  ggeenneerriicc  vveettttiinngg  ssyysstteemm  

aanndd  rreegguullaarr  ppoollyyggrraapphh  tteessttss  ffoorr  nneeww  rreeccrruuiittss  aanndd  sseerrvviinngg  mmeemmbbeerrss,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  

tthhoossee  wwhhoo  wwiillll  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  ccoonnffiiddeennttiiaall,,  rreessttrriicctteedd,,  sseeccrreett  aanndd  ttoopp  sseeccrreett  
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sseeccuurriittyy  iinnffoorrmmaattiioonn..    IIff  tthheerree  iiss  aa  tteennddeennccyy  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  ppoolliicciinngg,,  iitt  iiss  

ccrruucciiaall  tthhaatt  tthhoossee  wwhhoo  aarree  rreeccrruuiitteedd  hhaavvee  tthhee  hhiigghheesstt  mmoorraall  cchhaarraacctteerr  iinn  tteerrmmss  ooff  

iissssuueess  tthhaatt  hhaavvee  aa  bbeeaarriinngg  oonn  tthheeiirr  ttaasskkss..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ccoouurraaggee,,  llooyyaallttyy,,  

ssuussppiicciioouussnneessss  aanndd  aabbiilliittyy,,  nneeww  rreeccrruuiittss  hhaavvee  ttoo  hhaavvee  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  rreessiissttaannccee  ttoo  

tteemmppttaattiioonnss  ttoo  eennggaaggee  iinn  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  ((ee..gg..  uussiinngg  tthheeiirr  ppoossiittiioonnss  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  

ggaaiinn))..    TThhuuss,,  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  aavvooiidd  aabbuussiinngg  tthheeiirr  ppoowweerrss,,  ssuucchh  aass  

tthhee  ccooeerrcciivvee  ppoowweerr  ooff  aarrrreesstt,,  ddeetteennttiioonn  aanndd  ccrroossss--eexxaammiinnaattiioonn,,  bbyy  aalllloowwiinngg  tthheeiirr  

ffeellllooww  ooffffiicceerrss  ttoo  oovveerrrriiddee  tthheeiirr  mmoorraall  dduuttyy..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  

sshhoouulldd  eexxppoossee  aannyy  kkiinndd  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthheeiirr  rraannkkss..    TThhee  rreeaalliittyy  iiss,,  iiff  tthheerree  

iiss  aa  ggoooodd  cchhaannccee  tthhaatt  eevveenn  tthhoossee  ooff  ggoooodd  cchhaarraacctteerr  ccaann  bbee  ccoorrrruupptteedd,,  tthheerree  iiss  

oobbvviioouussllyy  nnoo  cchhaannccee  ooff  tthhoossee  ooff  bbaadd  cchhaarraacctteerr  bbeeiinngg  rreeffoorrmmeedd  bbyy  uunnddeerrttaakkiinngg  

ppoolliiccee  wwoorrkk..        

  

cc))    TThhee  SSAAPPSS  sshhoouulldd  aaddoopptt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  aawwaarreenneessss  ccaammppaaiiggnn  aabboouutt  tthhee  ccuurrrreenntt  

lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  aass  iitt  rreellaatteess  ttoo  ccoorrrruuppttiioonn..    TThhee  SSAAPPSS  sshhoouulldd  ggiivvee  pprraaccttiiccaall  

gguuiiddeelliinneess  oonn  tthhee  rriigghhtt  ooff  ooffffiicceerrss  wwhhoo  bbllooww  tthhee  wwhhiissttllee  oonn  ccoorrrruuppttiioonn  aass  wweellll  aass  tthhee  

nnaattuurree  ooff  tthhee  wwiittnneessss  pprrootteeccttiioonn  ssyysstteemm  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  

tthhee  eexxiissttiinngg  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess..    SSuucchh  ccaammppaaiiggnnss  wwiillll  

ffaacciilliittaattee  eetthhiiccss  aawwaarreenneessss  aanndd  ddeevveelloopp  eesssseennttiiaall  sskkiillllss  ffoorr  eetthhiiccaall  aannaallyyssiiss  aanndd  

mmoorraall  rreeaassoonniinngg..    TThhee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  iimmppaarrttiiaall  aaddvviiccee  mmeecchhaanniissmmss  wwiillll  hheellpp  ttoo  ppuutt  

ooffffiicceerrss  aatt  eeaassee  aanndd  tthheenn  ccrreeaattee  tthhee  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ccoonnffrroonntt  aanndd  rreessoollvvee  eetthhiiccaall  

tteennssiioonnss  aanndd  pprroobblleemmss..  

  

dd))      IInn  tteerrmmss  ooff  ssttrreennuuoouuss  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  

ssttrreessss  mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee  bbee  aaddoopptteedd,,  wwhhiicchh  wwiillll  eennccoommppaassss  vvaarriieedd  

aapppprrooaacchheess  ttoo  mmaannaaggiinngg  ssttrraaiinn  ssyymmppttoommss  pprroodduucceedd  bbyy  bbootthh  wwoorrkk  aanndd  nnoonn--wwoorrkk  

ssttrreessssoorrss..  TThheessee  sshhoouulldd  iinncclluuddee  sseellff--ccaarree  oorr  sseellff--mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  

ccoonnttiinnuuoouuss  pphhyyssiiccaall  eexxeerrcciissee..    TThheerree  sshhoouulldd  bbee  ccoommpprreehheennssiivvee  ssttrraatteeggiieess  tthhaatt  

wwoouulldd  gguuiiddee  tthhee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt  mmeecchhaanniissmmss  ssuucchh  aass  

ssoocciiaall  wwoorrkkeerrss  aanndd  ppssyycchhoollooggiissttss..    HHoowweevveerr,,  ssiinnccee  iinnddiivviidduuaall  ssttrraatteeggiieess  mmaayy  nnoott  bbee  

ssuuffffiicciieennttllyy  eeffffeeccttiivvee  iinn  iissoollaattiioonn,,  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  aaccttiioonnss,,  ssuucchh  aass  pprroobblleemm--ssoollvviinngg  

aanndd  ssttrraaiinn  mmaannaaggeemmeenntt,,  mmaayy  bbee  hheellppffuull  iinn  cceerrttaaiinn  cciirrccuummssttaanncceess..  

  

ee))      IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaallss,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  aallll  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  

uunniioonnss  sshhoouulldd  bbee  mmoobbiilliisseedd  ttoo  eedduuccaattee  ffeellllooww  mmeemmbbeerrss  oonn  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aapppprraaiissaall  
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iinn  oorrddeerr  ttoo  iinnssttiillll  pprrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss  aammoonngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss..    BBootthh  rraatteerrss  

aanndd  rraatteeeess  sshhoouulldd  bbee  ttrraaiinneedd  ttoo  ccoonndduucctt  ppeerrffoorrmmaannccee  rreevviieewwss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  sscchheedduullee..    TThhee  ttrraaiinniinngg  sshhoouulldd  ddeeaall  wwiitthh  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  

rreevviieeww,,  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  rreevviieeww,,  mmeetthhooddss  ttoo  bbee  uusseedd,,  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  rreeccooggnniissiinngg  aanndd  

rreemmoovviinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  oobbssttaacclleess,,  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  sseettttiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  ggooaallss  aanndd  

ccaarreeeerr--ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunnsseelllliinngg  ffoorr  rraatteedd  eemmppllooyyeeeess..  

  

ff))      IInn  tteerrmmss  ooff  oovveerrssiigghhtt,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  IICCDD  bbee  aaddeeqquuaatteellyy  rreessoouurrcceedd  aanndd  

ccaappaacciittaatteedd  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ccoonndduucctt  pprrooaaccttiivvee  oovveerrssiigghhtt  dduuttiieess  ttoowwaarrddss  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS,,  rraatthheerr  tthhaann  bbeeiinngg  

rreeaaccttiioonnaarriieess..    TThhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  rreeccoommmmeennddss  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  eetthhiiccss  

sseeccttiioonn  iinn  tthhee  IICCDD  ccoonnssiissttiinngg  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss  ooffffiicceerrss  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  ssppeeaarrhheeaaddiinngg  ooff  tthhee  mmoonniittoorriinngg  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  wwiitthhiinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ((SSAAPPSS  ssttrruuccttuurreess))..    IInn  pprraaccttiiccee,,  tthhee  

mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeetteeccttiioonn  aanndd  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  wwrroonnggddooiinngg  aarree  

nneecceessssaarryy  ppaarrttss  ooff  tthhee  eetthhiiccss  iinnffrraassttrruuccttuurree..    TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  hhaavvee  

rreelliiaabbllee  pprroocceedduurreess  aanndd  rreessoouurrcceess  ffoorr  mmoonniittoorriinngg,,  rreeppoorrttiinngg  aanndd  iinnvveessttiiggaattiinngg  

bbrreeaacchheess  ooff  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk,,  aass  wweellll  aass  ccoommmmeennssuurraattee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  oorr  

ddiisscciipplliinnaarryy  ssaannccttiioonnss  ttoo  ddiissccoouurraaggee  mmiissccoonndduucctt..                      

  

gg))      IInn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt,,  iitt  iiss  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  tthhee  SSAAPPSS  aallrreeaaddyy  hhaass  aa  

ccooddee  ooff  ccoonndduucctt,,  bbuutt  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ((ffuunnccttiioonnaall))  ccooddee  iiss  

rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  tthhee  eennttiirree  sseerrvviiccee..    TThhee  ccoommpprreehheennssiivvee  ((ffuunnccttiioonnaall))  ccooddee  wwiillll  

rreeqquuiirree  rreegguullaarr  ccoommpplliiaannccee,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  eennttrreenncchhiinngg  tthhee  eessttaabblliisshheedd  

eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess  aanndd  ssttaannddaarrddss..    IInnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  tthhee  

nnaattuurree  aanndd  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthheeiirr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  cciittiizzeennss  aanndd  iiddeennttiiffyy  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  

ooffffiicceerrss  wwhhoo  ddoo  nnoott  sshhooww  aapppprroopprriiaattee  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ssuucchh  pprriinncciipplleess  aanndd  

ssttaannddaarrddss..    IItt  iiss  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ffuullll  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  

eetthhiiccss  pprrooggrraammmmee  ttaakkeess  aa  ccoonnssiiddeerraabbllee  aammoouunntt  ooff  ttiimmee,,  tthheerreeffoorree,,  aa  rreegguullaarr  

iinntteerriimm  rreeppoorrtt  oonn  pprrooggrreessss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  dduurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

pprroocceessss..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ((ffuunnccttiioonnaall))  ccooddee  ooff  

ccoonndduucctt  rreeqquuiirreess  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoommpplliiaannccee  ssttaannddaarrddss  aanndd  

pprroocceedduurreess::    

  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt  ooff  tthhee  hhiigghh--lleevveell  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  oovveerrsseeee  eemmppllooyyeeee  

ccoommpplliiaannccee  ttoo  tthhee  ccooddee;;  
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  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  dduuee  ccaarree  iinn  tthhee  ddeelleeggaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissccrreettiioonnaarryy  aauutthhoorriittyy;;  

  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  aallll  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

SSAAPPSS  vvaalluueess  aanndd  ccoommpplliiaannccee  pprroocceedduurreess;;  

  tthhee  mmoonniittoorriinngg,,  aauuddiittiinngg  aanndd  pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffee  rreeppoorrttiinngg  ssyysstteemmss;;  

  tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  aapppprroopprriiaattee  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess  wwiitthh  ccoonnssiisstteennccyy  

aanndd  rreessppoonnssee  ttoo  ooffffeenncceess  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreevveenntt  rreeccuurrrreennccee;;  aanndd  

  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  aa  mmeetthhooddoollooggyy  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ccooddee  ooff  

ccoonndduucctt  aallrreeaaddyy  iinn  ffoorrccee..    FFuurrtthheerr,,  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  tthhee  ppuunniittiivvee  

cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  iinn  oorrddeerr  ttoo  eemmpphhaassiissee  eedduuccaattiioonn  

wwiitthhoouutt  aann  oovveerrrreelliiaannccee  oonn  ppuunniisshhmmeenntt..  

  

IItt  iiss  wwoorrtthh  nnoottiinngg  tthhaatt  tthheessee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aarree  nnoott  oonnllyy  ddeessiirraabbllee  bbuutt  aarree  aallssoo  

nneecceessssaarryy  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  ccuurrrreenntt  eeffffoorrttss  ooff  ttrryyiinngg  ttoo  iimmpprroovvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  

tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  hhaass  

tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aanndd  tthhee  SSAAPPSS..    TThheessee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ccaann  bbee  uusseedd  bbyy  ccoommmmaannddeerrss  iinn  vvaarriioouuss  ppoolliiccee  ssttaattiioonnss  iinn  rreevviieewwiinngg  

tthheeiirr  eetthhiiccss  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  eetthhiiccss  iiss  

ooppeerraattiioonnaalliisseedd  iinn  tthheeiirr  aarreeaass  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    HHoowweevveerr,,  tthheessee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aarree  nnoott  

ssuuffffiicciieenntt  iinn  tthheeiirr  iissoollaatteedd  nnaattuurree,,  bbuutt  sshhoouulldd  bbee  sseeeenn  aass  aa  wwaayy  ooff  iinntteeggrraattiinngg  eetthhiiccss  

mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  bbrrooaaddeerr  mmoorraall  rreeggeenneerraattiioonn  iinntteerrvveennttiioonnss..      

  

IIff  tthhee  wwoorrlldd  iiss  ttoo  bbee  bbrroouugghhtt  ttoo  oorrddeerr,,  mmyy  nnaattiioonn  mmuusstt  ffiirrsstt  bbee  cchhaannggeedd,,  iiff  mmyy  nnaattiioonn  

iiss  ttoo  bbee  cchhaannggeedd,,  mmyy  hhoommee  ttoowwnn  mmuusstt  bbee  mmaaddee  oovveerr,,  iiff  mmyy  hhoommee  ttoowwnn  mmuusstt  bbee  

mmaaddee  oovveerr,,  mmyy  ffaammiillyy  mmuusstt  ffiirrsstt  bbee  sseett  rriigghhtt,,  iiff  mmyy  ffaammiillyy  iiss  ttoo  bbee  rreeggeenneerraatteedd,,  II  

mmyysseellff  mmuusstt  ffiirrsstt  bbee..    TThheessee  aarree  tthhee  wwoorrddss  ooff  aa  CChhiinneessee  aarrmmyy  ggeenneerraall  

((AAllllAAffrriiccaa,,22000066))..      

  

EEtthhiiccss  aanndd  eetthhooss  rreepprreesseenntt  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  ppeerrssoonnaall  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurree  ((ccoonnsscciieennccee))  

tthhaatt  ddrriivveess  oonnee  ttoo  ddoo  eeiitthheerr  rriigghhtt  oorr  wwrroonngg,,  ssoo  iitt  ccaannnnoott  bbee  ffoorrcceedd  oonn  aannyybbooddyy  iinn  aannyy  wwaayy..    

  

55..33  CCoonncclluussiioonn    

OOvveerr  aanndd  aabboovvee  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd,,  tthhee  ddeemmooccrraattiicc  iinnssttiittuuttiioonnss,,  eeccoonnoommiicc  rreewwaarrdd  

ssyysstteemmss,,  tthhee  lleeggaall  ssyysstteemmss,,  eetthhiiccaall  sscchheemmeess  aanndd  ppeeddaaggooggiiccaall  ssoocciioo--ccuullttuurraall  
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eennvviirroonnmmeennttss,,  aallll  hhaavvee  tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  tthhee  ttaacciitt  aassssuummppttiioonn  ooff  aauuttoonnoommoouuss  iinnddiivviidduuaall  

sseellvveess..    IInn  pprraaccttiiccee,,  aallll  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ssttiillll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  cchhoooossee,,  ssoo  iitt  iiss  oonnllyy  

aa  qquueessttiioonn  ooff  bbeeiinngg  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  wwhhaatt  tthheeyy  cchhoooossee..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  aabboovvee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  ddrreeww  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonncclluussiioonnss::  

aa))      MMaavvuussoo  aanndd  BBaalliiaa  ((11999999::224411))  mmaaiinnttaaiinn  tthhaatt  tthheerree  aarree  sseerriioouuss  qquueessttiioonnss  iinn  tteerrmmss  ooff  

tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss,,  tthheeiirr  

aappppooiinnttmmeenntt  pprroocceedduurreess,,  ppeerrffoorrmmaannccee  mmoonniittoorriinngg,,  eevvaalluuaattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  

iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess..  TThheerreeffoorree,,  ppoooorr  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  SSAAPPSS  ssttrruuccttuurreess  

ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  aann  iinnccrreeaassee  ooff  tthhee  lleevveell  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS..    FFiigguurree  33..11  ccoonnccuurrss  wwiitthh  tthhee  llaatttteerr  ccoonncclluussiioonn..  

  

bb))      TThhee  qquueessttiioonn  ooff  ggoooodd  iinncceennttiivveess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnssttiiggaattee  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  

aanndd  eetthhooss  wwhhiillee  pprroommppttiinngg  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ttoo  bbeehhaavvee  eetthhiiccaallllyy,,  bbeeccaauussee  

ffiinnaanncciiaall  rreewwaarrdd  iiss  tthhee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  oorr  ppeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  oobbvviioouuss  iinnssttrruummeenntt..    

TThhuuss,,  ppoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  ccoonnttrriibbuuttee  ttoowwaarrddss  tthhee  cclliimmaattee  ooff  nneeggaattiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    FFiigguurree  33..11  ccoonnccuurrss  wwiitthh  tthhee  llaatttteerr  

ccoonncclluussiioonn..          

  

cc))      AAlltthhoouugghh  tthheerree  mmiigghhtt  bbee  mmaannyy  eexxiissttiinngg  ggoooodd  iinniittiiaattiivveess  ttoo  ffiigghhtt  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess,,  

aawwaarreenneessss  bbyy  iinnddiivviidduuaall  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  iiss  ssttiillll  llaacckkiinngg..    PPoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  

iinnssuuffffiicciieennttllyy  eedduuccaatteedd  aabboouutt  tthheeiirr  rriigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aass  wweellll  aass  tthhee  

mmeecchhaanniissmmss  tthhaatt  eexxiisstt  ttoo  ffiigghhtt  ccoorrrruuppttiioonn..    TThheerreeffoorree,,  llaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  

ttrraaiinniinngg  iinnhhiibbiittss  tthhee  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  

JJCCPPSS..  

dd))      TThhee  iissssuueess  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkkiinngg  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  hhaavvee  bbeeeenn  ffoouunndd  ttoo  bbee  iinn  ffuullll  

eexxiisstteennccee  iinn  aarreeaass  wwhheerree  ffoorrmmaall  ccoo--oorrddiinnaattiioonn  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  aarree  

ffuunnccttiioonnaall..    TThhuuss,,  ddeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnhhiibbiitt  

tthhee  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..    

  

IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  aa  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  oorr  eetthhiiccss  llaaww  iiss  bbyy  nnaattuurree  nnoott  ttoo  bbee  

bbaasseedd  oonn  tthhee  aassssuummppttiioonn  oorr  ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  aallll  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aarree  iinnhheerreennttllyy  ccoorrrruupptt  oorr  

ootthheerrwwiissee  tthheeyy  wwiillll  nneecceessssaarriillyy  bbeeccoommee  ssoo..    BBuutt  iinnsstteeaadd  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ppoolliiccee  wwoorrkk  

rreeqquuiirreess  tthheemm  ttoo  ccoonnssttaannttllyy  ddeecciiddee  aammoonngg  ccoommppeettiinngg  iinntteerreessttss  wwhhiicchh  rraannggee  ffrroomm  nnaattiioonnaall,,  

ccoonnssttiittuueenntt--bbaasseedd,,  ppoolliittiiccaall  ttoo  tthhee  ppeerrssoonnaall  lleevveell..    TThheerreeffoorree,,  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ccooddee  ooff  
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ccoonndduucctt  oorr  eetthhiiccss  sshhoouulldd  nnoott  ffooccuuss  oonn  ssttooppppiinngg  aanndd  ppuunniisshhiinngg  ccoorrrruupptt  ooffffiicceerrss,,  bbuutt  rraatthheerr  

oonn  pprroommoottiinngg  tthhee  rreeaalliittyy  aanndd  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  iinntteeggrriittyy  iinn  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  bbyy  pprreevveennttiinngg  

uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  bbeeffoorree  iitt  ooccccuurrss..    IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn,,  iitt  iiss  wwoorrtthh  nnoottiinngg  

tthhaatt  aa  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  iiss  nnoott  aa  llaaww,,  tthheerreeffoorree  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ccaann  eessccaappee  iittss  jjuurriissddiiccttiioonn  bbyy  

ssiimmppllyy  lleeaavviinngg  tthhee  sseerrvviiccee..            

  

IInn  ccoonncclluussiioonn,,  ffoorr  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ttaakkee  aaccttiioonn  tthhaatt  wwiillll  eennssuurree  tthhee  

pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  uunniitt  aanndd  aacccceelleerraattee  ssyysstteemmss  ffoorr  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  

wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..    TThhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonncclluuddiinngg  aasssseerrttiioonnss  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  

sseeccuurriittyy..    TThhiiss  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  bbyy::  

aa))  ddeevveellooppiinngg  aanndd  rreegguullaarrllyy  rreevviieewwiinngg  ppoolliicciieess,,  pprroocceedduurreess,,  pprraaccttiicceess  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  

iinnfflluueenncciinngg  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  ppoolliiccee  sseerrvviiccee;;  

bb))  pprroommoottiinngg  ddeeppaarrttmmeennttaall  aanndd  oorrggaanniissaattiioonnaall  eetthhiiccaall  aaccttiioonnss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  hhiigghh  

ssttaannddaarrddss  ooff  ccoonndduucctt  aanndd  ccoouunntteerr--ccoorrrruuppttiioonn  iinn  tthhee  ppoolliiccee  sseerrvviiccee;;  

cc))      iinnccoorrppoorraattiinngg  tthhee  eetthhiiccaall  ddiimmeennssiioonn  iinnttoo  mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkkss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  

mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  vvaalluueess  aanndd  pprriinncciipplleess  ooff  tthhee  ppoolliiccee  

sseerrvviiccee;;  

dd))  ccoommbbiinniinngg  jjuuddiicciioouussllyy  tthhoossee  aassppeeccttss  ooff  eetthhiiccss  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss  bbaasseedd  oonn  

iiddeeaallss  wwiitthh  tthhoossee  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreessppeecctt  ooff  rruulleess;;  aanndd    

ee))  aasssseessssiinngg  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ppuubblliicc  mmaannaaggeemmeenntt  rreeffoorrmmss  oonn  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  eetthhiiccaall  

ccoonndduucctt..  

  

TThhee  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iiss  aa  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall  

pphheennoommeennoonn  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall  ssttrraatteeggiicc  iinntteerrvveennttiioonnss..    

FFrroomm  tthhee  aabboovvee,,  iitt  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  tthhaatt  tthhee  rreeaalliissaattiioonn  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iiss  

ccrriittiiccaall  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS..  
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AAffrriiccaa..  PPrreettoorriiaa::  VVaann  SScchhaaiikk..    
  

CCoonncciissee  OOxxffoorrdd  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  CCuurrrreenntt  EEnngglliisshh..  11999900..    OOxxffoorrdd::  CCllaarreennddoonn  PPrreessss..  

  

CCoowwlliinngg,,  AA..GG..  11998888..  BBeehhaavviioouurr  sscciieenncceess  ffoorr  mmaannaaggeerrss..  LLoonnddoonn::  AArrnnoolldd..    
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CCrraawwsshhaaww,,  RR..,,  DDeevvlliinn,,  BB..,,  aanndd  WWiilllliiaammssoonn,,  TT..  11999988..  HHuummaann  rriigghhttss  aanndd  ppoolliicciinngg::  ssttaannddaarrddss  
ffoorr  ggoooodd  bbeehhaavviioouurr  aanndd  aa  ssttrraatteeggyy  ffoorr  cchhaannggee..  LLoonnddoonn::  KKlluuwweerr  LLaaww  IInntteerrnnaattiioonnaall..    
  

CCrreesswweellll,,  JJ..WW..  11999944..  RReesseeaarrcchh  ddeessiiggnnss::  qquuaalliittaattiivvee  aanndd  qquuaannttiittaattiivvee  aapppprrooaacchheess..  LLoonnddoonn::  
SSaaggee  PPuubblliisshheerrss..    
  

DDaavviiddss,,  RR..  22000055..  CCoorrrruuppttiioonn  aanndd  eetthhiiccss  iinn  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPuubblliicc  SSeerrvviicceess..  SSoouutthh  AAffrriiccaann  
PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiissssiioonn..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  http://www.psc.gov.za/ethicshttp://www.psc.gov.za/ethics::  [[AAcccceesssseedd::  1144  
OOccttoobbeerr  22000055]]..  
  

DDeeggeennaaaarr,,  II..  11999944..  TThhee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  wwoorrkkeerrss..  
MMCCoomm  ddiisssseerrttaattiioonn..  PPrreettoorriiaa::  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa..  
  

DDee  llaa  RReeyy,,  RR..PP..  11997788..  SSttaattiissttiicc  mmeetthhoodd  iinn  ppssyycchhoollooggiiccaall  rreesseeaarrcchh..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
PPssyycchhoollooggyy..  PPrreettoorriiaa::  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa..  
  
DDeennhhaarrddtt,,  KK..GG..  11999988..  TThhee  eetthhiiccss  ooff  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  rreessoollvviinngg  mmoorraall  ddiilleemmmmaass  iinn  ppuubblliicc  
OOrrggaanniizzaattiioonnss..  LLoonnddoonn::  GGrreeeennwwoooodd  PPrreessss..    
  

DDPPSSAA  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn))..  22000066..  AAnnttii--ccoorrrruuppttiioonn  ccaappaacciittyy  
rreeqquuiirreemmeennttss::  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  ccaappaacciittyy  
rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccoommppoonneennttss  iinn  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee..  
PPrreettoorriiaa::  GGeerrmmaann  TTeecchhnniiccaall  CCoo--OOppeerraattiioonn  ((GGTTZZ))..  

  
DDPPSSAA  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn))..  22000055..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  
http://www.dpsa.gov.za/ethicshttp://www.dpsa.gov.za/ethics  [[AAcccceesssseedd::  2255  SSeepptteemmbbeerr  22000099]]..    
  
DDPPSSAA  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn))..  22000022..  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAnnttii--
CCoorrrruuppttiioonn  SSttrraatteeggyy..  PPrreettoorriiaa::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  
  
DDee  RRoovveerr,,  CC..  11999988..  TToo  sseerrvvee  aanndd  ttoo  pprrootteecctt::  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  hhuummaanniittaarriiaann  llaaww  ffoorr  ppoolliiccee  
aanndd  sseeccuurriittyy  ffoorrcceess..  GGeenneevvaa::  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  RReedd  CCrroossss..    
  
DDoowwlliinngg,,  PP..  11999999..  IInntteerrnnaattiioonnaall  hhuummaann  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt::  mmaannaaggiinngg  ppeeooppllee  iinn  aa  
mmuullttiinnaattiioonnaall  ccoonntteexxtt,,  CCiinncciinnnnaattii::  SSoouutthh--WWeesstteerrnn  CCoolllleeggee..    
  

DDuu  TTooiitt,,  DD..FF..PP..,,  VVaann  ddeerr  WWaallddtt,,  GG..  aanndd  CChheemmiinnaaiiss,,  JJ..  11999988..  PPuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  
mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ggoovveerrnnaannccee..  CCaappee  TToowwnn::  JJuuttaa..  
  

DDwwiivveeddii,,  OO..PP..  11997788..  PPuubblliicc  sseerrvviiccee  eetthhiiccss..  GGuueelltthh::  GGuueelltthh  UUnniivveerrssiittyy..  
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EEkkppoo,,  MM..UU..  11997799..  BBuurreeaauuccrraattiicc  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa..  WWaasshhiinnggttoonn  DDCC::  
UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss  ooff  AAmmeerriiccaa..    
  

FFiieellddhhoouussee,,  RR..  11998888..  TThhee  ppoolliittiiccaall  eedduuccaattiioonn  ooff  sseerrvvaannttss  ooff  tthhee  ssttaattee..  NNeeww  YYoorrkk::  
MMaanncchheesstteerr  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..    
  

FFooxx,,  WW..  aanndd  WWiissssiinnkk,,  HH  11999911..  PPuubblliicc  mmaannaaggeemmeenntt..  CCaappee  TToowwnn::  JJuuttaa  

  

FFooxx,,  WW..,,  VVaann  WWyykk,,  BB..  aanndd  FFoouurriiee,,  MM..  11999988..  PPoolliiccee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa..  CCaappee  
TToowwnn::  JJuuttaa..    
  
GGaarrcciiaa--ZZaammoorr,,  JJ..  22000011..  AAddmmiinniissttrraattiivvee  eetthhiiccss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  NNeeww  YYoorrkk::  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAmmeerriiccaa..  
  

GGiillddeennhhuuyyss,,  JJ..SS..HH..  ((eedd))..  11998888..  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn::  ppaasstt,,  pprreesseenntt  aanndd  
ffuuttuurree..  PPiinneettoowwnn::  OOwweenn  BBuurrggeessss  PPuubblliisshheerrss..    
  

GGiillddeennhhuuyyss,,  JJ..SS..HH..  11999911..  EEtthhiiccss  aanndd  ppuubblliicc  sseeccttoorr..  ssppeeeecchheess  aanndd  ppaappeerrss  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  
sseeccoonndd  WWiinneellaannddss  CCoonnffeerreennccee  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SStteelllleennbboosscchh..  CCaappee  TToowwnn::  JJuuttaa..  
  

GGiillddeennhhuuyyss,,  JJ..SS..HH..  22000044..  TThhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn::  aa  hhoolliissttiicc  aapppprrooaacchh::  aann  
iinnttrroodduuccttiioonn  ffoorr  uunnddeerrggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss..  SStteelllleennbboosscchh::  SSuunn  PPrreessss..    
  

HHaarrrriiss,,  AA..  11997700..  TThhiinnkkiinngg  aabboouutt  eedduuccaattiioonn,,  LLoonnddoonn::  HHeeiinneemmaannnn  EEdduuccaattiioonnaall  BBooookkss..    

  

HHaarrrriissoonn,,  RR..  11999933..  HHuummaann  RReessoouurrcceess  MMaannaaggeemmeenntt::  iissssuueess  aanndd  ssttrraatteeggiieess..  SSiinnggaappoorree::  
AAddddiissoonn--WWeesslleeyy..  
  

HHooffffmmaann,,  WW..  aanndd  MMoooorree,,  AA..  11999900..  BBuussiinneessss  eetthhiiccss..  NNeeww  YYoorrkk::  MMccGGrraaww  HHiillll..    

  

HHooffffmmeeyyeerr,,  WW..  HHeeaadd  ooff  tthhee  SSppeecciiaall  IInnvveessttiiggaattiioonn  UUnniitt  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  PPrroosseeccuuttiinngg  AAuutthhoorriittyy  
iinntteerrvviieewweedd  oonn  rraaddiioo..  SSAA  FFMM  iinntteerrvviieeww::  AAfftteerr  eeiigghhtt  ddeebbaattee  wwiitthh  JJoohhnn  PPeerrllmmaann::  0044  MMaayy  
22000066..  ((0088HH0055))..  
  

HHoorrwwiittzz,,  FF..MM..,,  BBoowwmmaakkeerr--FFaallccoonneerr,,  AA..  aanndd  SSeeaarrllll,,  PP..  11999966..  HHuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt  
aanndd  mmaannaaggiinngg  ddiivveerrssiittyy  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa..  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  MMaannppoowweerr::  1177  ((44//55))..  
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HHoosskkeenn,,  GG..  22000055..  AAbbsseenntt  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ccoosstt  tthhee  ssttaattee  mmiilllliioonnss  ooff  rraannddss..  PPrreettoorriiaa  NNeewwss..  0066  
OOccttoobbeerr..  PPaaggee::  33..  
  

HHoossmmeerr,,  LL..TT..  11998877..  TThhee  eetthhiiccss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt..  IIllll iinnooiiss::  RRiicchhaarrdd  IIrrwwiinn..    

  

HHuuddddlleessttoonn,,  MM..WW..  11998844..  CCoommppaarraattiivvee  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  LLoonnddoonn::  GGaarrllaanndd..  

  

HHuunnttiinnggttoonn,,  SS..PP..  11998811..  AAmmeerriiccaann  ppoolliittiiccss::  tthhee  pprroommiissee  ooff  ddiisshhaarrmmoonnyy..  CCaammbbrriiddggee::  BBeellkknnaapp  
PPrreessss..  
  
IICCDD..    22000055aa..  EEssttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  IICCDD..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  

http://www.icd.gov.zahttp://www.icd.gov.za  [[AAcccceesssseedd::  0044  OOccttoobbeerr  22000055]]..  
  22000044aa..  PPoowweerrss  aanndd  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  IICCDD..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee  http://www.icd.gov.zahttp://www.icd.gov.za  

[[AAcccceesssseedd::  1100  NNoovveemmbbeerr  22000044]]..  
22000044bb..  AAnnnnuuaall  rreeppoorrttss  ((112211//22000044))  ffoorr  22000033//44..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  
http://www.icd.gov.zahttp://www.icd.gov.za  [[AAcccceesssseedd::  1177  JJuullyy  22000044]]..  
  

  
IIvvaanncceevviicchh,,  JJ..MM..  aanndd  GGaannsstteerr,,  DD..CC..  ((eedd))..  11998877..  JJoobb  ssttrreessss::  ffrroomm  tthheeoorryy  ttoo  ssuuggggeessttiioonn..  NNeeww  
YYoorrkk::  HHaawwoorrtthh  PPrreessss..    
  

JJoonneess,,  TT..  22000033..  TThhee  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  ppoolliicciinngg  iinn  TTiimm  NNeewwbbuurrnn::  tthhee  
hhaannddbbooookk  ooff  ppoolliicciinngg..  LLoonnddoonn::  WWiillllaann  PPuubblliisshhiinngg..  
  

KKeerrnnaagghhaann,,  KK..  aanndd  DDwwiivveeddii,,  OO..PP..  ((eedd))..  11998833..  EEtthhiiccss  iinn  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee::  ccoommppaarraattiivvee  
ppeerrssppeeccttiivveess..  BBrruusssseellss::  IInntteerrnnaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SScciieenncceess..    
  

KKootttteerr,,  JJ..PP..  11997788..  SSeellff--aasssseessssmmeenntt  aanndd  ccaarreeeerr  ddeevveellooppmmeenntt..  NNeeww  JJeerrsseeyy::  EEnngglleewwoooodd  
CClliiffffss..  PPrreennttiiccee  HHaallll..    
  

KKuuhhnn,,  DD..  11998888..  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  sscciieennttiiffiicc  tthhiinnkkiinngg  sskkiillllss..  SSaann  DDiieeggoo::  AAccaaddeemmiicc  PPrreessss..    

  

LLeeaavviitttt,,  HH..JJ..,,  PPiinnffiieelldd,,  LL..  aanndd  WWeebbbb,,  EE..  11997744..  OOrrggaanniissaattiioonnss  ooff  tthhee  ffuuttuurree::  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  
tthhee  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeenntt,,  NNeeww  YYoorrkk::  PPrraaeeggeerr..    
  

MMaaffuunniissaa,,  MM..JJ..  11999988..  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  SSoouutthh  
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AAffrriiccaann  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  NNoorrtthheerrnn  PPrroovviinnccee..  DDAAddmmiinn  tthheessiiss..  
PPrreettoorriiaa::  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa..  
  

MMaaffuunniissaa,,  MM..JJ..  22000000..  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  eetthhiiccss..  CCaappee  TToowwnn::  JJuuttaa..  

  

MMaakklliinn,,  RR..11998822..  MMaann,,  mmiinndd  aanndd  mmoorraalliittyy::  tthhee  eetthhiiccss  ooff  bbeehhaavviioouurr  ccoonnttrrooll..  NNeeww  YYoorrkk::  
EEnngglleewwoooodd  CClliiffffss..  PPrreennttiiccee--HHaallll  IInncc..  
  

MMaalluulleekkee,,  LL..RR..  11999999..  AA  ccrriittiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  aass  aann  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  eennffoorrcciinngg  
eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee::  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ddeemmooccrraattiicc  
eexxppeerriieennccee..    PPaappeerr  ddeelliivveerreedd  iinn  SSuunnnniinnggddaallee..  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm,,  1122--1155  JJuullyy  11999999..  

  

MMaannnniinngg,,  AA..DD..  aanndd  CCuurrttiiss,,  AA..  11998877..  CCoommmmuunniiccaattiinngg  ffoorr  cchhaannggee::  aa  gguuiiddee  ffoorr  mmaannaaggiinngg  tthhee  
ffuuttuurree  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaann  oorrggaanniissaattiioonnss..  CCaappee  TToowwnn::  JJuuttaa..  
  
MMaassuukkuu,,  TT..  22000055..  SSttrreennggtthheenniinngg  ddeemmooccrraattiicc  ppoolliicciinngg  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa::  eennhhaanncciinngg  aanndd  
ccoooorrddiinnaattiinngg  tthhee  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ssyysstteemmss  ooff  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaa  PPoolliiccee  
SSeerrvviiccee..  PPrreettoorriiaa::  CCeennttrree  ffoorr  tthhee  SSttuuddyy  ooff  VViioolleennccee  aanndd  RReeccoonncciilliiaattiioonn..  
  
MMaavvuussoo,,  VV..  aanndd  BBaalliiaa,,  AA..  11999999..  FFiigghhttiinngg  ccoorrrruuppttiioonn::  iinnvviittaattiioonn  ttoo  eetthhiiccss  mmaannaaggeemmeenntt..  
PPrreettoorriiaa::  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa..  

  

MMiiddddlleemmiisstt,,  RR..DD..  11998811..  OOrrggaanniissaattiioonnaall  bbeehhaavviioorr::  aapppplliieedd  ccoonncceeppttss..  CChhiiccaaggoo::  SScciieennccee  
RReesseeaarrcchh  AAssssoocciiaatteess..  
  
MMiieewwaalldd,,  RR..DD..  11997788..  PPuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn::  aa  ccrriittiiccaall  ppeerrssppeeccttiivvee..  NNeeww  JJeerrsseeyy::  MMccGGrraaww--HHiillll  
IInncc..  
  

MMiilllleerr,,  HH..TT  aanndd  FFooxx,,  CC..JJ..  11999955..  MMooddeerrnn  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn::  ttoowwaarrddss  ddiissccoouurrssee..  NNeeww  
YYoorrkk::  SSaaggee  PPuubblliiccaattiioonn  IInncc..  
  

MMiilllleerr,,  SS..  11999999..  NNoobbllee  ccaauussee  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  ppoolliicciinngg..  TThhee  AAffrriiccaann  SSeeccuurriittyy  RReevviieeww,,  88  ((33))..  
11999999..  
  

MMiissttrryy,,  DD..  11999966..  TThhee  SSttaattee  ooff  CCoommmmuunniittyy  PPoolliicciinngg  FFoorruummss  ((CCPPFFss))::  ppaappeerr  pprreesseenntteedd  aatt  
CCrriimmssaa//UUNNIISSAA’’ss  tthhiirrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccrriimmee  ccoonnffeerreennccee,,  ccrriimmee  aanndd  jjuussttiiccee  iinn  tthhee  nniinneettiieess  aanndd  
tthheeiirr  CChhaalllleennggeess..  PPrreettoorriiaa::  UUNNIISSAA..  33--55  JJuullyy..  PPaaggeess::  22--55..  
  

NNPPAA  ((NNaattiioonnaall  PPrroosseeccuuttiinngg  AAuutthhoorriittyy))..  22000055..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  http://www.npa.gov.zahttp://www.npa.gov.za  
[[AAcccceesssseedd::  1122  AApprriill  22000055]]..  
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NNPPAA  ((NNaattiioonnaall  PPrroosseeccuuttiinngg  AAuutthhoorriittyy))..  22000033..  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  22000022//33..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  
http://www.npa.gov.zahttp://www.npa.gov.za  [[AAcccceesssseedd::  1122  AApprriill  22000055]]..  
  

NNddlloovvuu  SSeenniioorr  SSuuppeerriinntteennddeenntt..  22000055..  IInntteerrvviieeww  hheelldd  wwiitthh  tthhee  CCoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  CCrriimmee  
PPrreevveennttiioonn  UUnniitt,,  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  PPoolliiccee  SSttaattiioonn,,  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee  
((SSAAPPSS)),,  oonn  2222--0022--22000055..  
  

OOxxffoorrdd  AAddvvaanncceedd  LLeeaarrnneerrss  DDiiccttiioonnaarryy..  NNYY::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  

  

RRaasshheeeedd,,  SS..  11999955..  PPrroommoottiinngg  eetthhiiccss  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  AAffrriiccaann  ppuubblliicc  sseerrvviicceess..  
CCoolloorraaddoo::  WWeessttvviieeww  PPrreessss..    
  
RRaauucchh,,  JJ..  11999988..  PPoolliiccee  rreeffoorrmm  aanndd  SSoouutthh  AAffrriiccaa’’ss  ttrraannssiittiioonn::  aa  ccaassee  ssttuuddyy  wwrriitttteenn  ffoorr  tthhee  
NNoorrtthheerrnn  IIrreellaanndd  PPrrooggrraammmmee  aatt  tthhee  KKeennnneeddyy  SScchhooooll  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt..  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  
UUSSAA..  

  

RRoobbbbiinnss,,  SS..PP..  11999955..  SSuuppeerrvviissiioonn  ttooddaayy..    NNeeww  JJeerrsseeyy::  EEnngglleewwoooodd  CClliiffffss,,  PPrreennttiiccee  HHaallll  IInncc..  

  
RRoosseenntthhaall,,  HH..  aanndd  RRoosseennooww,,  AA..  11997733..  PPuubblliicc  sscciieennccee  ppoolliiccyy  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  
AAllbbuuqquueerrqquuee::  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  MMeexxiiccoo  PPrreessss..    
  

RRoossssoouuww,,  DD..  22000022..  BBuussiinneessss  eetthhiiccss  iinn  AAffrriiccaa..  CCaappee  TToowwnn::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  PPaaggeess  
2255--113344..  
  

SSAADDCC  RREEVVIIEEWW::  SSOOUUTTHH  AAFFRRIICCAA..  22000022..  EEccoonnoommiicc  OOvveerrvviieeww..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  
http://www.sadcreview.com/country%...s%202001/southafricahttp://www.sadcreview.com/country%...s%202001/southafrica::  [[AAcccceesssseedd::  0066  AApprriill  22000044]]..  
  

SSaannggwweennii,,  SS..  aanndd  BBaalliiaa,,  DD..  ((eedd))..  11999999..  FFiigghhttiinngg  ccoorrrruuppttiioonn::  ttoowwaarrddss  aa  nnaattiioonnaall  iinntteeggrriittyy  
ssttrraatteeggyy..  PPrreettoorriiaa::  UUnniivveerrssiittyy  ooff    SSoouutthh  AAffrriiccaa..  
  

SSAAPPSS  22000066aa::  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee  WWeebbssiittee::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  
http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  [[AAcccceesssseedd::  1144  OOccttoobbeerr  22000066]]..  

  22000055aa::  TThhee  SSAAPPSS  SSttrraatteeggiicc  PPllaann  DDooccuummeenntt  ffoorr  22000022//55::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  
http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  [[AAcccceesssseedd::  1144  OOccttoobbeerr  22000055]]..  

  22000044aa::  TThhee  SSAAPPSS’’  SSttrraatteeggiicc  PPllaann  DDooccuummeenntt  ((22000044//77))::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  
http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  [[AAcccceesssseedd::  0066  AAuugguusstt  22000044]]..  

  22000044bb::  TThhee  SSAAPPSS  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  22000044//55::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  
[[AAcccceesssseedd::  1100  AAuugguusstt  22000044]]..  

 
 
 

http://www.npa.gov.za/
http://www.sadcreview.com/country%25...s%202001/southafrica
http://.www.saps.org.za/
http://.www.saps.org.za/
http://.www.saps.org.za/
http://.www.saps.org.za/
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                      22000044cc::  TThhee  SSAAPPSS  LLeeaarrnneerrss’’  GGuuiiddee  oonn  pprrooffeessssiioonnaall  ccoonndduucctt  22000044::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  
http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  [[AAcccceesssseedd::  1122  JJuunnee  22000044]]..  

  22000033aa::  TThhee  SSAAPPSS  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  22000033//44::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  
[[AAcccceesssseedd::  1166  JJuunnee  22000055]]..  

  22000022aa::  TThhee  SSAAPPSS  LLeeaarrnneerrss’’  GGuuiiddee  oonn  pprrooffeessssiioonnaall  ccoonndduucctt  22000022::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  
                        http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  [[AAcccceesssseedd::  1122  JJuunnee  22000066]]..    
  11999988aa::  NNaattiioonnaall//PPrroovviinncciiaall  oorrddeerrss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  

http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  [[AAcccceesssseedd::  1122  OOccttoobbeerr  22000066]]..  
                        11999988bb::  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  

[[AAcccceesssseedd::  1122  OOccttoobbeerr  22000066]]..  
                      11999977aa::  TThhee  SSAAPPSS  RReegguullaattiioonnss  1188  ooff  11999977::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  

[[AAcccceesssseedd  0044  SSeepptteemmbbeerr  22000044]]..  
                      11999966aa::  TThhee  SSAAPPSS  DDiisscciipplliinnaarryy  RReegguullaattiioonnss  11999966::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  

http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  [[AAcccceesssseedd::  1122  JJuullyy  22000066]]..  
                      11999955aa::    SSAAPPSS  AAcctt,,  11999955  ((AAcctt  6688  ooff  11999955))::  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  http://www.saps.org.zahttp://www.saps.org.za  

[[AAcccceesssseedd::  1122  OOccttoobbeerr  22000044]]..  
        
SScchhmmaalllleeggeerr,,  FF..  22000033..  CCrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ttooddaayy::  aann  iinnttrroodduuccttoorryy  tteexxtt  ffoorr  tthhee  ttwweennttyy--ffiirrsstt  
cceennttuurryy..  UUppppeerr  SSaaddddllee  RRiivveerr,,  NNJJ::  PPeeaarrssoonn  EEdduuccaattiioonn..  
  
SScchhwweellllaa,,  EE..  11999966..  PPuubblliicc  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt..  CCaappee  TToowwnn::  JJuuttaa..  
  
SSccootttt,,  CC..  aanndd  DDee  GGrraannddpprree,,  II..  ((eedd))..  22000011..    AABBCC  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ppoolliicciinngg,,  CCeennttrree  ffoorr  
SSoocciioo--LLeeggaall  SSttuuddiieess..  DDuurrbbaann::  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNaattaall..    
  
SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy  RReevviieeww..  SSoouutthh  AAffrriiccaann  GGoovveerrnnmmeenntt..  22000044..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  
http://www.gov.zahttp://www.gov.za  [[AAcccceesssseedd::  0044  JJuunnee  22000044]]..  

  

SShheerrmmaann,,  AA..WW..  11999922..  MMaannaaggiinngg  hhuummaann  rreessoouurrcceess..  CCiinncciinnaattii::  SSoouutthh--WWeesstteerrnn  PPuubblliisshhiinngg  
CCoommppaannyy..    

  

SSiinnggaappoorree  GGoovveerrnnmmeenntt  WWeebbssiittee..  22000066..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  http://www.gov.sq/http://www.gov.sq/  [[AAcccceesssseedd::  2200  
NNoovveemmbbeerr  22000066]]..  
  

SSoouutthh  AAffrriiccaann  GGoovveerrnnmmeenntt  IInnffoorrmmaattiioonn  WWeebbssiittee..  22000066..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::    
http://www.info.gov.za/aboutgovt/justice/npa.htmhttp://www.info.gov.za/aboutgovt/justice/npa.htm  [[AAcccceesssseedd::  1144  NNoovveemmbbeerr  22000066]]..  
  

SSAANNDDFF  ((SSoouutthh  AAffrriiccaann  NNaattiioonnaall  DDeeffeennccee  FFoorrccee))..  22000066..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  
http://www.mil.gov.za/http://www.mil.gov.za/    [[AAcccceesssseedd::  1100  AAuugguusstt  22000066]]..  
  

 
 
 

http://.www.saps.org.za/
http://.www.saps.org.za/
http://www.saps.org.za/
http://.www.saps.org.za/
http://.www.saps.org.za/
http://.www.saps.org.za/
http://.www.saps.org.za/
http://.www.saps.org.za/
http://www.gov.za/
http://www.gov.sq/
http://www.info.gov.za/aboutgovt/justice/npa.htm
http://www.mil.gov.za/
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SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  11999955..  LLaabboouurr  RReellaattiioonnss  AAcctt  ((AAcctt  6666  ooff  11999955))..  PPrreettoorriiaa::  
GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
  
SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  11999988..  NNaattiioonnaall  PPrroosseeccuuttiinngg  AAuutthhoorriittyy  AAcctt,,  11999988  ((AAcctt  3322  ooff  11999988))  
aass  aammeennddeedd  bbyy  AAcctt,,  22000000  ((AAcctt  6611  ooff  22000000))..  PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
  

SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  11999988..  TThhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  OOrrggaanniisseedd  CCrriimmee  AAcctt,,  11999988  ((AAcctt  112211  ooff  
11999988))..  PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
  
SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  11999988..  TThhee  WWiittnneessss  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt,,  11999988  ((AAcctt  111122  ooff  11999988))..  
PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
  

SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  11999955..  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAcctt  ((AAcctt  3355  ooff  11999944))..  PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  
PPrriinntteerrss..  
  

SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  11999977..  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))..  GGoovveerrnnmmeenntt  
GGaazzeettttee,,  NNoo..  1188006655  VVooll  3388441100  JJuunnee..  PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..    
  

SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  11999966..  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  11999966,,  ((AAcctt  110088  
ooff  11999966))..  PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
  

SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  11999955..  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  WWhhiittee  PPaappeerr  oonn  tthhee  
TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee,,  NNoo..  1166883388  ooff  11999955..  PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
  

SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  11999977..  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  WWhhiittee  PPaappeerr  oonn  tthhee  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraammmmee  ((RRDDPP))  ((11999977))..  PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  
PPrriinntteerrss..  
  

SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  11999977..  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  BBaatthhoo  PPeellee  WWhhiittee  PPaappeerr  oonn  tthhee  
TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy..  1188334400  ooff  11999977..  PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
  

SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  11999944..  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAcctt,,  11999944  
((PPrrooccllaammaattiioonn  110033  ooff  11999944))..  PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
  

SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  RReeppuubblliicc  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa’’ss  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  SSttrraatteeggyy  
((22000022))..  PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
  

SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((RReeppuubblliicc))..  22000011..  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  RReegguullaattiioonnss,,  22000011..  PPrreettoorriiaa::  
GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
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SSoouutthh  AAffrriiccaann  ((RReeppuubblliicc))..  22000022..  EExxppllaannaattoorryy  mmaannuuaall  ooff  tthhee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  ppuubblliicc  
sseerrvviiccee  ((22000022))..  PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
  

SSoouutthh  AAffrriiccaann  ((RReeppuubblliicc))..  11999999..  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  11999999  ((AAcctt  220000  ooff  11999999))..  
PPrreettoorriiaa::  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinntteerrss..  
  
SSttaarr..  22000044..  PPoolliiccee  ooffffiicceerrss  mmoooonnlliigghhtt  iinn  mmaajjoorr  cciittiieess..  JJoohhaannnneessbbuurrgg..  SSoouutthh  AAffrriiccaa..  0044  JJuullyy..  
  

SSttaarrlliinngg,,  GG..  11999933..  MMaannaaggiinngg  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr..  44thth  eedd..  CCaalliiffoorrnniiaa::  WWaaddsswwoorrtthh  PPuubblliisshhiinngg..    
  
SStteeeerrss,,  RR..MM..,,  PPoorrtteerr,,  LL..WW..  aanndd  BBiigglleeyy,,  GG..AA..  11999966..  MMoottiivvaattiioonn  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp  aatt  wwoorrkk..  66thth  
eedd..  SSiinnggaappoorree::  MMccggrraaww--HHiillll..  
  
SStteeeerrss,,  RR..MM..,,  UUnnggssoonn,,  GG..RR..  aanndd  MMoowwddaayy,,  RR..TT..  11998855..  MMaannaaggiinngg  eeffffeeccttiivvee  oorrggaanniissaattiioonnss::  aann  
iinnttrroodduuccttiioonn..  BBoossttoonn::  KKeenntt..  
  

SStteeiinnbbeerrgg,,  SS..SS..  aanndd  AAuusstteerrnn,,  DD..TT,,  11999900..  GGoovveerrnnmmeenntt,,  eetthhiiccss  aanndd  mmaannaaggeerrss::  aa  gguuiiddee  ttoo  
ssoollvviinngg  eetthhiiccaall  ddiilleemmmmaass  iinn  ppuubblliicc  sseeccttoorr..  NNeeww  YYoorrkk::  QQuuoorruumm  BBooookkss..    
  

SSttiillllmmaann,,  RR..JJ  11999922..  PPuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn::  ccoonncceeppttss  aanndd  ccaasseess..  BBoossttoonn::  HHoouugghhttoonn  MMiifffflliinn..  

  

SSttoonnee,,  AA..RR..  11999944..  PPoolliiccee  aaddmmiinniissttrraattiioonn::  aann  iinnttrroodduuccttiioonn..  NNYY::  PPrreennttiiccee  HHaallll,,  EEnngglleewwoooodd  
CClliiffff..  
  

SSttoonnee,,  CC..  22000044..  TThhee  ddoouubbllee  ddeemmaanndd  oonn  ppoolliiccee  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  ppoolliiccee  oovveerrssiigghhtt  iinn  
ddeemmooccrraattiicc  ssoocciieettiieess::  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppeerrssppeeccttiivvee..  aaddddrreessss  ttoo  tthhee  ccoonnffeerreennccee  ffoorr  ppoolliicciinngg  
oovveerrssiigghhtt  iinn  AAffrriiccaa::  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  JJoohhaannnneessbbuurrgg,,  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  2266––2299  
JJaannuuaarryy  22000044..  
  

SSwwaanneeppooeell,,  BB..  EErraassmmuuss,,  BB..  VVaann  WWyykk,,  MM..  aanndd  SScchheennkk,,  HH..  22000033..  SSoouutthh  AAffrriiccaann  hhuummaann  
rreessoouurrcceess  mmaannaaggeemmeenntt::  tthheeoorryy  aanndd  pprraaccttiiccee..  33rdrd  eedd..  CCaappee  TToowwnn::  SSoommeerrsseett..  
  

SSwwaannkk,,  CC..JJ..  aanndd  CCoonnsseerr,,  JJ..AA..  11998833..  TThhee  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  ssyysstteemm..  NNYY::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  
PPrreessss..  
  

UUggaannddaa  GGoovveerrnnmmeenntt  WWeebbssiittee..  22000066..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  http://www.statehouse.go.ug/http://www.statehouse.go.ug/    
[[AAcccceesssseedd::  1144  SSeepptteemmbbeerr  22000066]]..  

 
 
 

http://www.statehouse.go.ug/
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UUllrriicchh,,  DD..  11999988..  DDeelliivveerryy  rreessuullttss::  aa  nneeww  mmaannddaattee  ffoorr  hhuummaann  rreessoouurrccee  pprrooffeessssiioonnaallss..  
BBoossttoonn::  HHaarrvvaarrdd  BBuussiinneessss  SScchhooooll  PPuubblliisshhiinngg..  
  

UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  ((UUKK))  GGoovveerrnnmmeenntt  WWeebbssiittee..  22000066..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  http://www.gov.ukhttp://www.gov.uk  
[[AAcccceesssseedd::  1166  AApprriill  22000066]]..  
  
VVaann  ddeerr  MMeerrwwee,,  HH..  11999966..  TThhee  rreesseeaarrcchh  pprroocceessss::  pprroobblleemm  ssttaatteemmeenntt  aanndd  rreesseeaarrcchh  ddeessiiggnn..  
PPrreettoorriiaa::  VVaann  SScchhaaiikk..  
  

VVeerrddeerrbbeerr,,  RR..FF..  aanndd  VVeerrddeerrbbeerr,,  KK..SS  11999922..  IInntteerr--aacctt::  uussiinngg  iinntteerrppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
sskkiillllss..  BBeellmmoonntt::  WWaaddsswwoorrtthh..    
  
  
VVeerrmmeeuulleenn,,  II..  22000022..  PPrrooffeessssiioonnaall  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  SSAAPPSS::  ppeerrffoorrmmaannccee  aasssseessssmmeenntt..  
PPrreettoorriiaa::  SSAAPPSS  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  DDiivviissiioonn..  
  

VViill--NNkkoommoo,,  SS..  11999966..  PPrrooffeessssiioonnaalliissmm  aanndd  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  ffoorr  ppuubblliicc  sseerrvvaanntt::  
pprrooffeessssiioonnaalliissmm  aanndd  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  ffoorr  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvvaanntt::  cchhaalllleennggeess  ffoorr  tthhee  2211stst  cceennttuurryy  
((pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  AASSIIAA))..  BBrruusssseellss::  IInntteerrnnaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  SScciieenncceess..    
  

WWaallkkeerr,,  SS..  22000011..  PPoolliiccee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy::  tthhee  rroollee  ooff  cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt..  NNYY::  WWaaddsswwoorrtthh..  

  

WWiikkiippeeddiiaa..  22000066..  AAvvaaiillaabbllee  oonnlliinnee::  http://en.wikipedia.org/wikihttp://en.wikipedia.org/wiki  [[AAcccceesssseedd::  1144  OOccttoobbeerr  
22000066]]..  
  

WWiilllliiaammss,,  JJ..CC..  11998822..  HHuummaann  bbeehhaavviioorr  iinn  oorrggaanniissaattiioonnss..  CCiinncciinnnnaattii::  SSoouutthh--WWeesstteerrnn..    
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                        114422  

AAPPPPEENNDDIIXX  AA::  

                  

JJOOHHAANNNNEESSBBUURRGG  CCEENNTTRRAALL  PPOOLLIICCEE  SSTTAATTIIOONN  

  

MMAASSTTEERR’’SS  DDIISSSSEERRTTAATTIIOONN::    EEtthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPoolliiccee  SSeerrvviicceess::  AAnn  
oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  JJoohhaannnneessbbuurrgg  CCeennttrraall  PPoolliiccee  SSttaattiioonn..    
  
Good  morning/Good  day/  Good  evening.Good morning/Good day/ Good evening.  

  

KKiinnddllyy  ccoommpplleettee  tthhiiss  questionnairequestionnaire  bbyy  eenncciirrcclliinngg  aann  aannsswweerr  tthhaatt  mmoosstt  aaccccuurraatteellyy  oorr  cclloosseellyy  
rreesseemmbblleess  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  ooppiinniioonn  oorr  aattttiittuuddee  rreeggaarrddiinngg  eeaacchh  sscceennaarriioo..  
  

Please  notePlease note::    tthhaatt  tthhee  ddaattaa  ccoolllleecctteedd  tthhrroouugghh  tthhiiss  qquueessttiioonnnnaaiirree  wwiillll  oonnllyy  bbee  uusseedd  ttoo  aarrgguuee  tthhee  
ccaassee  ooff  tthhee  aabboovvee--mmeennttiioonneedd  ttooppiicc  aanndd  iiss  ffoorr  aann  aaccaaddeemmiicc  ppuurrppoossee..  
  

NNoo  nnaammeess  aarree  rreeqquuiirreedd  oonn  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirree  aanndd  yyoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  
ccoonnffiiddeennttiiaall..  
  
  

NBNB::  TThhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee’’ss  pprriinncciipplleess  ooff  eetthhiiccaall  ppoolliicciinngg  ddeemmaanndd  eemmppllooyyeeeess  ttoo  
aacctt  wwiitthh  iinntteeggrriittyy  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  ppeeooppllee’’ss  ddiivveerrssiittyy  aanndd  tthhee  llaaww,,  tthheerreebbyy  eennhhaanncciinngg  
sseerrvviiccee  eexxcceelllleennccee  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ppuubblliicc..  

  

  

  

  

  

  

  

GGEENNEERRAALL  PPEERRSSOONNAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

 
 
 



 

 bb

  

11..  GGeennddeerr::  AA..  MMaallee  
      BB..  FFeemmaallee  
  

22..  HHiigghheesstt  aaccaaddeemmiicc  qquuaalliiffiiccaattiioonnss::  

  AA..  MMaattrriicc  
  BB..  DDiipplloommaa  
  CC..  DDeeggrreeee  
  DD..  HHoonnoouurrss  
  EE..  MMaasstteerr’’ss  
  FF..  DDooccttoorraattee//PPhhDD  
  GG..  ……………………………………………………………………....  
  
33..  OOccccuuppaattiioonn  

  AA..  AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOffffiicceerr  
  BB..  FFuunnccttiioonnaall  PPoolliiccee  OOffffiicceerr    
  CC..  MMaannaaggeerriiaall  
  DD..  …………………………………………………………………………  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GGEENNEERRIICC  QQUUEESSTTIIOONNSS  OONN  EETTHHIICCSS  AANNDD  EETTHHOOSS  

 
 
 



 

 cc

11..  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  uunnddeerrssttaanndd  bbyy  tthhee  ccoonncceepptt  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt??  

  aa))  EExxeeccuuttee  dduuttiieess  iinn  aa  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  ccoommppeetteenntt  mmaannnneerr  
  bb))  RReeccuussee  ffrroomm  aannyy  aaccttiioonn  wwhhiicchh  mmaayy  rreessuulltt  iinn  iimmpprrooppeerr  ppeerrssoonnaall  ggaaiinn  
  cc))  HHoonneesstt  aanndd  aaccccoouunnttaabbllee  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ppuubblliicc  ffuunnddss  
  dd))  UUssee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  pprrooppeerrttyy  eeffffiicciieennttllyy  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy    
  ee))  DDeemmooccrraattiicc,,  aaccccoouunnttaabbllee,,  ttrraannssppaarreenntt  aanndd  ooppeenn  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  
  ff))  …………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
  

22..  DDoo  yyoouu  tthhiinnkk  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  mmuusstt  bbeehhaavvee  eetthhiiccaallllyy??  

  aa))  YYeess  
  bb))  NNoo  

  

33..  DDoo  yyoouu  ggeett  aapppprroopprriiaattee  mmoottiivvaattiioonn  ffrroomm  yyoouurr  ccoommmmaannddeerrss??  

  aa))  YYeess    
  bb))  NNoo  
  

44..  IIff  yyoouurr  aannsswweerr  ttoo  qquueessttiioonn  33  iiss  NNoo,,  wwhhyy  aarree  yyoouu  nnoott  aapppprroopprriiaatteellyy  mmoottiivvaatteedd  bbyy  yyoouurr  

ccoommmmaannddeerrss??  

  aa))  DDoo  tthheeyy  bbeehhaavvee  uunneetthhiiccaallllyy??  
  bb))  AArree  tthheeyy  uunnaabbllee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthheeiirr  aassssiiggnnmmeenntt??  
  cc))  AArree  tthheeyy  aallwwaayyss  nnoott  hheellppffuull??  
  dd))  TThheeyy  aarree  nnoott  aappppooiinntteedd  oonn  mmeerriitt..  
  ee))  OOrr  tthheeyy  jjuusstt  ddoonn’’tt  hhaavvee  rreelleevvaanntt  sskkiillllss  aanndd  qquuaalliiffiiccaattiioonnss..  
  ff))  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
  

55..  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  tthhee  ccaauusseess  ooff  nneeggaattiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  yyoouurr  uunniitt??  

  aa))  PPoooorr  mmaannaaggeemmeenntt  
  bb))  DDeeffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  
  cc))  PPoooorrllyy  aalliiggnneedd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess    
  dd))  OOvveerrcceennttrraalliisseedd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  
  ee))  LLeeaanneerr  sseenntteenncceess  ((ssoofftt  ppeennaallttiieess))  ffoorr  ccoorrrruupptteerrss..  
  ff))  LLaacckk  ooff  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  

 
 
 



 

 dd

  gg))  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
  

66..  DDiidd  yyoouu  rreecceeiivvee  oorriieennttaattiioonn  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  SSAAPPSS  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ((11999977))  iinn  yyoouurr  

uunniitt??  

  aa))  YYeess  
  bb))  NNoo  
  

77..  IIff  yyoouurr  aannsswweerr  ttoo  qquueessttiioonn  66  iiss  YYeess,,  wwaass  tthhee  oorriieennttaattiioonn  wwoorrtthhwwhhiillee??  
  aa))  YYeess  
  bb))  NNoo  

  

88..  IIff  yyoouurr  aannsswweerr  ttoo  qquueessttiioonn  77  iiss  NNoo,,  wwhhaatt  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  wwaass  tthhee  pprroobblleemm??  
  aa))  TTrraaiinniinngg  nneeeeddss  wweerree  nnoott  iiddeennttiiffiieedd  
  bb))  EEnnvviirroonnmmeenntt  nnoott  ccoonndduucciivvee  ffoorr  ttrraaiinniinngg  
  cc))  TTrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee  oouuttddaatteedd  
  dd))  OOffffiicciiaallss  ssttuuddiieedd  ddiiffffeerreenntt  ccoouurrsseess  aanndd  aarree  nnoott  mmuucchh  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  ppoolliiccee  

sseerrvviiccee  
  ee))  ……………………………………………………………………………………………………………………..  
  
99..  IIss  tthheerree  aannyytthhiinngg  ddoonnee  ttoo  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  yyoouurr  uunniitt??  

  aa))  YYeess  
  bb))  NNoo  

  
1100..  IIff  tthhee  aannsswweerr  iinn  qquueessttiioonn  99  iiss  YYeess,,  wwhhaatt  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  wwiillll  eennhhaannccee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  

yyoouurr  uunniitt??  

  aa))  CCoommpprreehheennssiivvee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt    
  bb))  EEtthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  
  cc))  PPeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall  
  dd))  OOrrggaanniissaattiioonnaall  ccuullttuurraall  rreeffoorrmm  
  ee))  GGoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  
  ff))  PPaarraaddiiggmm  sshhiifftt  
  gg))  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  HHoottlliinnee  
  hh))  VVeettttiinngg  aanndd  rreegguullaarr  ppoollyyggrraapphh  tteesstt  
  ii))  SSttrreessss  mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg  

 
 
 



 

 ee

jj))  ………………………………………………………………………………………………………………..  
  

1111..  HHooww  ssaattiissffiieedd  aarree  yyoouu  oonn  hhooww  tthhee  uunniitt  iiss  hhaannddlliinngg  ccaasseess  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt??  
  aa))  VVeerryy  ssaattiissffiieedd//  nnoo  nneeeedd  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  iimmpprroovveemmeenntt  
  bb))  SSaattiissffiieedd//  rroooomm  ffoorr  ssoommee  iimmpprroovveemmeenntt  
  cc))  NNeeiitthheerr  ssaattiissffiieedd//  ddiissssaattiissffiieedd  oorr  nneeeeddss  iimmpprroovveemmeenntt  oonn  lliimmiitteedd  aassppeeccttss  
  dd))  DDiissssaattiissffiieedd//  nneeeeddss  aatttteennttiioonn  
  ee))  VVeerryy  ddiissssaattiissffiieedd//  nneeeeddss  uurrggeenntt  aatttteennttiioonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  
  ff))  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

1122..  HHooww  ccoommmmiitttteedd  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  tthhee  uunniitt  iiss  ttoo  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt??,,  wwoouulldd  yyoouu  
ssaayy  tthhee  uunniitt  iiss…………..??  

  aa))  VVeerryy  ccoommmmiitttteedd  
  bb))  ccoommmmiitttteedd  
  cc))  NNoott  ccoommmmiitttteedd  
  dd))  NNoott  ccoommmmiitttteedd  aatt  aallll  
  ee))  ……………………………………………………………………………………………………  
  
1133..  DDooeess  tthhee  uunniitt  hhaavvee  eennoouugghh  rreessoouurrcceess  ttoo  ffiigghhtt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt??  
  aa))  HHaavvee  eennoouugghh  rreessoouurrcceess  
  bb))  NNeeeeddss  mmoorree  rreessoouurrcceess  
  cc))  NNeeeeddss  ffeeww  rreessoouurrcceess  
  dd))  NNeeeeddss  aa  lloott  mmoorree  rreessoouurrcceess  
  ee))  …………………………………………………………………………………………………………..  

                          

1144..  PPuubblliicc  ooffffiicciiaallss  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  ccoouulldd  ffaaccee  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssiittuuaattiioonnss..    
WWhhiicchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  iiss  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee??  

  aa))  LLoossee  jjoobb  aanndd  iimmpprriissoonneedd    
  bb))  LLoossee  jjoobb  aanndd  ppaayy  aa  ffiinnee  
  cc))  LLoossee  tthheeiirr  jjoobbss  oonnllyy  
  dd))  DDeeppeennddss  oonn  tthhee  ttyyppee  ooff  ooffffeennccee  ccoommmmiitttteedd    
  ee))  ……………………………………………………………………………………………………………………  
  
1155..  WWhhiicchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  bbooddiieess  ddoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  tthhee  mmoosstt  

eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  

 
 
 



 

 ff

yyoouurr  uunniitt??  
  aa))  IInnddeeppeennddeenntt  CCoommppllaaiinnttss  DDiirreeccttoorraattee  ((IICCDD))  
  bb))  CCoommmmuunniittyy  PPoolliicciinngg  FFoorruumm  ((CCPPFF))  
  cc))  NNaattiioonnaall  aanndd  PPrroovviinncciiaall  SSeeccrreettaarriiaatt  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  ((NNPPSSSSSS))  
  dd))  PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPoorrttffoolliioo  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  SSeeccuurriittyy  ((PPPPCCSSSS))  
  

1166..  WWhhiicchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  NNaattiioonnaall  PPrroosseeccuuttiinngg  AAuutthhoorriittyy  uunniittss  ddoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  aann  
eeffffeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  aann  eeffffeeccttiivvee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppoossiittiivvee  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  eetthhooss  iinn  
tthhee  CCPPUU  ooff  tthhee  JJCCPPSS??  

  aa))  DDiirreeccttoorraattee  oonn  SSppeecciiaall  OOppeerraattiioonnss  ((DDSSOO))  
  bb))  AAsssseett  FFoorrffeeiittuurree  UUnniitt  ((AAFFUU))  
  cc))  WWiittnneessss  PPrrootteeccttiioonn  UUnniitt  ((WWPPUU))  
  

1177..  DDiiffffeerreenntt  ppeeooppllee  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  mmeeaassuurreess  ttoo  ccoommbbaatt  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  SSoouutthh  
AAffrriiccaann  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee..    FFoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprrooppoossaallss  tteellll  mmee  wwhheetthheerr  yyoouu  tthhiinnkk  
tthhee  mmeeaassuurreess  aarree  eeiitthheerr  vveerryy  eeffffeeccttiivvee,,  eeffffeeccttiivvee,,  nnoott  eeffffeeccttiivvee  oorr  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  
aallll  iinn  ccoommbbaattiinngg  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  sseerrvviiccee..    Please  circle  what  is  appropriate!Please circle what is appropriate!

  aa))  SSeenntteenncciinngg  ooffffiicciiaallss  gguuiillttyy  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  

    VVeerryy  eeffffeeccttiivvee  //eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  
  bb))  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  HHoottlliinnee    

  VVeerryy  eeffffeeccttiivvee//  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  
  cc))  EEnnaaccttiinngg  lleeggiissllaattiioonn  eennaabblliinngg  pprroosseeccuuttiioonn  aanndd  hhaarrsshheerr  sseenntteenncceess  ttoo  ccoorrrruupptteerrss  

    VVeerryy  eeffffeeccttiivvee  //  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  
  dd))  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  SSppeecciiaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  CCoouurrttss    

    VVeerryy  eeffffeeccttiivvee  //eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  
  ee))  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  DDSSOO  ((SSccoorrppiioonnss)),,  AAsssseett  FFoorrffeeiittuurree  UUnniitt  &&  FFoorreennssiicc  AAuuddiittiinngg  

    VVeerryy  eeffffeeccttiivvee  //  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  
  ff))  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  ggoooodd  iinncceennttiivvee  ssttrruuccttuurreess  

    VVeerryy  eeffffeeccttiivvee  //eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  
  gg))  DDeessiiggnniinngg  ggoooodd  eetthhiiccss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess  

    VVeerryy  eeffffeeccttiivvee  //eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll    
  ii))  EEnnccoouurraaggee  ooppppoossiittiioonn  ppaarrttiieess  ttoo  aacctt  aass  wwaattcchhddooggss  

    VVeerryy  eeffffeeccttiivvee  //  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  
  jj))  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  AAuuddiittoorr--GGeenneerraall  ((AAGG))  

    VVeerryy  eeffffeeccttiivvee  //eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  
  kk))  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  PPuubblliicc  PPrrootteeccttoorr  ((PPPP))  

 
 
 



 

 gg

    VVeerryy  eeffffeeccttiivvee  //eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee//  nnoott  eeffffeeccttiivvee  aatt  aallll  
  
1188..  DDoo  yyoouu  tthhiinnkk  tthhee  lleevveell  ooff  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  hhaass  iinnccrreeaasseedd,,  ddeeccrreeaasseedd  oorr  ssttaayyeedd  tthhee  

ssaammee  ssiinnccee  yyoouu  wweerree  ppaarrtt  ooff  tthhee  SSAAPPSS??  
  aa))  IInnccrreeaasseedd  
  bb))  DDeeccrreeaasseedd  
  cc))  SSttaayyeedd  tthhee  ssaammee  
  dd))  ……………………………………………………………………………………………………..  
  

1199..  BBaasseedd  oonn  yyoouurr  aannsswweerr  ttoo  qquueessttiioonn  1166,,  ssuubbssttaannttiiaattee,,  wwhhyy  ddoo  yyoouu  ssaayy  tthhaatt??  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

2200..  OOvveerraallll  ((iinn  ssuummmmaarryy)),,  wwhhaatt  wwoouulldd  yyoouu  ssaayy  wweerree  mmaajjoorr  ssuucccceesssseess  iinn  ffiigghhttiinngg  uunneetthhiiccaall  
ccoonndduucctt  iinn  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee??  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

2211..  OOvveerraallll  ((iinn  ssuummmmaarryy)),,  wwhhaatt  wwoouulldd  yyoouu  ssaayy  wweerree  mmaajjoorr  ffaaiilluurreess  iinn  ffiigghhttiinngg  uunneetthhiiccaall  
ccoonndduucctt  iinn  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee??  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                          

2222..  IInn  yyoouurr  oowwnn  wwoorrddss,,  wwhhaatt  ddoo  yyoouu  uunnddeerrssttaanndd  bbyy  tthhee  ssttaatteemmeenntt  pprroommoottiinngg  eetthhiiccaall  
ccoonndduucctt??  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

        

EEnndd  ooff  iinntteerrvviieeww  qquueessttiioonnnnaaiirree  
Thank  you  for  your  time  and  inputsThank you for your time and inputs  
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AAPPPPEENNDDIIXX  BB::  

  

SSOOUUTTHH  AAFFRRIICCAANN  PPOOLLIICCEE  SSEERRVVIICCEE  CCOODDEE  OOFF  CCOONNDDUUCCTT  ((11999977))  

  

  

WWee,,  aass  PPoolliiccee  OOffffiicciiaallss  ooff  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee  ccoommmmiitt  oouurrsseellvveess  ttoo  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  

ssaaffee  aanndd  sseeccuurree  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  aallll  tthhee  ppeeooppllee  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  bbyy  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  eennddeeaavvoouurrss  

ttoo  aaddddrreessss  tthhee  rroooott  ccaauusseess  ooff  ccrriimmee  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy;;  pprreevveennttiinngg  aaccttiioonn  wwhhiicchh  mmaayy  tthhrreeaatteenn  

tthhee  ssaaffeettyy  oorr  sseeccuurriittyy  ooff  aannyy  ccoommmmuunniittyy;;  aanndd  iinnvveessttiiggaattiinngg  ccrriimmiinnaall  ccoonndduucctt  wwhhiicchh  hhaass  

eennddaannggeerreedd  tthhee  ssaaffeettyy  oorr  sseeccuurriittyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  bbrriinnggiinngg  tthhee  ppeerrppeettrraattoorrss  tthheerreeooff  ttoo  

jjuussttiiccee..  

  

  

IInn  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  aaffoorreessaaiidd  ccoommmmiittmmeenntt,,  wwee  sshhaallll  aatt  aallll  ttiimmeess  uupphhoolldd  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  

tthhee  llaaww;;  bbee  gguuiiddeedd  bbyy  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy;;  ggiivvee  ffuullll  rreeccooggnniittiioonn  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  

SSoouutthh  AAffrriiccaann  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee  aass  eemmppllooyyeerr;;  aanndd  ccoo--ooppeerraattee  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  ggoovveerrnnmmeenntt  aatt  

eevveerryy  lleevveell  aanndd  aallll  ootthheerr  rreellaatteedd  rroollee  ppllaayyeerrss..  

  

  

IInn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  aa  ssaaffee  aanndd  sseeccuurree  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  aallll  tthhee  ppeeooppllee  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  wwee    

uunnddeerrttaakkee  ttoo  wwiitthh  iinntteeggrriittyy,,  rreennddeerr  aa  rreessppoonnssiibbllee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  sseerrvviiccee  ooff  hhiigghh  qquuaalliittyy  wwhhiicchh  iiss  

aacccceessssiibbllee  ttoo  eevveerryy  ppeerrssoonn  aanndd  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ssttrriivvee  ttoowwaarrddss  iimmpprroovviinngg  tthhiiss  sseerrvviiccee;;  

uuttiilliizzee  aallll  tthhee  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  rreessppoonnssiibbllyy,,  eeffffiicciieennttllyy  aanndd  ccoosstt  eeffffeeccttiivveellyy  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthheeiirr  

uussee;;  ddeevveelloopp  oouurr  oowwnn  sskkiillllss  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  oouurr  ffeellllooww  mmeemmbbeerrss  ttoo  

eennssuurree  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  aallll;;  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff,,  aanndd  

rreeccoonncciilliiaattiioonn  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy;;  uupphhoolldd  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  rriigghhttss  ooff  eevveerryy  ppeerrssoonn;;  

aacctt  iimmppaarrttiiaallllyy,,  ccoouurrtteeoouussllyy,,  hhoonneessttllyy,,  rreessppeeccttffuullllyy,,  ttrraannssppaarreennttllyy  aanndd  iinn  aann  aaccccoouunnttaabbllee  

mmaannnneerr;;  eexxeerrcciissee  tthhee  ppoowweerrss  ccoonnffeerrrreedd  uuppoonn  uuss  iinn  aa  rreessppoonnssiibbllee  aanndd  ccoonnttrroolllleedd  mmaannnneerr;;  aanndd  

wwoorrkk  aaccttiivveellyy  ttoowwaarrddss  pprreevveennttiinngg  aannyy  ffoorrmm  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ppeerrppeettrraattoorrss  tthheerreeooff    

ttoo  jjuussttiiccee..  

 

 

 
 
 


