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II  HHEEAARRDD  AANN  IINNTTEERREESSTTIINNGG  CCOOMMMMEENNTT  OONN  WWHHYY  SSOOMMEE  GGRROOUUPPSS  DDOO  BBEETTTTEERR  TTHHAANN  OOTTHHEERRSS..    TTHHEE  CCOOMMMMEENNTT  WWAASS  

AALLOONNGG  TTHHEE  LLIINNEESS  OOFF;;  ""IITT  IISS  BBEETTTTEERR  TTOO  PPRROOMMOOTTEE  UUNNIITTYY  TTHHAANN  TTOO  WWOORRSSHHIIPP  DDIIVVEERRSSIITTYY..""  AATT  FFIIRRSSTT,,  AALLAARRMM  BBEELLLLSS  

RRAANNGG  AANNDD  TTHHEENN  TTHHEE  SSEENNSSEE  OOFF  IITT  EEMMEERRGGEEDD  FFOORR  MMEE  AASS  II  IINNTTEERRRROOGGAATTEEDD  TTHHEE  PPOOSSSSIIBBIILLIITTIIEESS  RRAATTHHEERR  TTHHAANN  JJUUSSTT  

RREEAACCTTEEDD  TTOO  TTHHEE  IIMMPPLLIICCAATTIIOONNSS..    TTOO  CCRREEAATTEE  SSOOMMEE  CCOONNTTEEXXTT  FFOORR  YYOOUU,,  II  NNEEEEDDEEDD  TTOO  CCRREEAATTEE  SSOOMMEE  

CCOONNSSEENNSSUUSS  IINN  MMYY  MMIINNDD  FFIIRRSSTT..    TTHHAATT  MMEEAANNSS  LLOOOOKKIINNGG  AATT  BBOOTTHH  SSIIDDEESS  OOFF  TTHHEE  RREEMMAARRKK  TTOO  SSEETTTTLLEE  OONN  AA  HHAAPPPPYY  

MMEEDDIIUUMM..    OONNEE  TTHHAATT  CCHHAAMMPPIIOONNSS  TTHHEE  UUPPSSIIDDEE  OOFF  TTHHEE  CCOONNCCEEPPTTSS  OOFF  BBOOTTHH  UUNNIITTYY  AANNDD  DDIIVVEERRSSIITTYY  WWHHIILLSSTT  AATT  TTHHEE  

SSAAMMEE  TTIIMMEE,,  RREECCOOGGNNIISSIINNGG  TTHHEE  DDAANNGGEERRSS  OOFF  OONNEE  EEXXIISSTTIINNGG  WWIITTHHOOUUTT  TTHHEE  OOTTHHEERR  OORR  OONNEE  DDOOMMIINNAATTIINNGG  TTHHEE  

OOTTHHEERR..    LLEEAADDEERRSS  SSHHOOUULLDD  BBEE  MMAADDEE  RREESSPPOONNSSIIBBLLEE  FFOORR  BBAALLAANNCCIINNGG  TTHHEE  TTWWOO  BBEECCAAUUSSEE  YYOOUURR  CCUULLTTUURREE  IISS  AATT  RRIISSKK  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

TTIIPPSS  &&  TTHHOOUUGGHHTTSS  TTHHAATT  MMIIGGHHTT  BBEE  RREELLEEVVAANNTT  TTOO  YYOOUURR  GGAAMMEE  PPLLAANN  RREEGGAARRDDIINNGG  DDIIVVEERRSSIITTYY  AANNDD  UUNNIITTYY..  
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PRO'S FOR DIVERSITY 

IIddeeaallllyy,,  ddiivveerrssiittyy  eennssuurreess  mmaannyy  ggoooodd  tthhiinnggss..    IItt  

pprreevveennttss  ''iinn--bbrreeeeddiinngg''  wwhhiicchh  ccaann  hhaappppeenn  

bbiioollooggiiccaallllyy  oorr  iiddeeoollooggiiccaallllyy..    IIddeeoollooggiiccaall  iinn--

bbrreeeeddiinngg  ccaann  ggiivvee  rriissee  ttoo  ffaaccttiioonnss  aanndd  cclliiqquueess  wwiitthhiinn  

ggrroouuppss..    TThheessee  bbeeccoommee  ssuubbccuullttuurreess..    DDiivveerrssiittyy  

pprreevveennttss  ssuubbccuullttuurreess  ffrroomm  ddiissttrraaccttiinngg  tteeaammss  ffrroomm  

tthheeiirr  ccoorree  bbeehhaavviioouurrss  aanndd  bbeelliieeffss..  SSuubbccuullttuurreess  

pprreesseenntt  mmaassssiivvee  ddaannggeerrss  ttoo  mmaaiinnssttrreeaamm  ccuullttuurreess..  

TThheeyy  ccaann  ppeerrvveerrtt  ggrreeaatt  iinntteennttiioonnss,,  oorr  rreeddiirreecctt  lloonngg  

tteerrmm  ppllaannss  ttoowwaarrdd  ddiirreeccttiioonnss  tthhaatt  bbeenneeffiitt  tthhee  cclliiqquuee  

oovveerr  tthhee  ggrroouupp  aatt  llaarrggee..    DDoo  yyoouu  hhaavvee  aannyy  ""kkiinnggddoomm  

bbuuiillddeerrss""  iinn  yyoouurr  tteeaamm??      DDiivveerrssiittyy  eennssuurreess  aann  

eennrriicchhmmeenntt  ooff  eexxppeerriieennccee,,  tthhoouugghhtt  aanndd  vviissiioonn  

ccoommiinngg  ttoo  tthhee  ttaabbllee..          IItt  bbrrooaaddeennss  tthhee  aappppeeaall  ooff  

tthhee  ggrroouupp  ttoo  llaarrggeerr  ppeerrcceennttaaggeess  ooff  tthhee  mmaarrkkeett  

ppllaaccee  aanndd  eexxtteennddss  iittss  lloonnggeevviittyy  bbyy  rreemmaaiinniinngg  

rreelleevvaanntt  aatt  wwoorrsstt..    IItt  aalllloowwss  ggrroouuppss  ttoo  sseellff  aasssseessss  

wwiitthhoouutt  tthhee  bbiiaass  ooff  nnaarrrrooww  mmiinnddeeddnneessss..    DDiivveerrssee  

ggrroouuppss  aarree  mmoorree  aaddaappttaabbllee  wwhheenn  eexxtteerrnnaall  

cchhaalllleennggeess  oorr  uunnffoorreesseeeenn  eevveennttss  ccrreeaattee  rrooaaddbblloocckkss  

ttoo  tthhee  ggrroouupp''ss  pprrooggrreessss  ttoowwaarrdd  ggooaallss..    TThhee  mmoorree  

ddiivveerrssiiffiieedd  aa  ggrroouupp  iiss,,  tthhee  mmoorree  vveerrssaattiillee  iitt  ccaann  bbee..      

CON'S FOR DIVERSITY 

WWhhiillsstt  aattttrraaccttiinngg  ddiivveerrssee  iinnddiivviidduuaallss  ''ttoo  tthhee  ttaabbllee''  iiss  aa  

ggrreeaatt  iiddeeaa,,  wwhhaatt  lleeaavveess  tthhee  ttaabbllee  nneeeeddss  ttoo  bbee  

uunniiffiieedd..    NNoott  ggeenneerriicc,,  nnoott  cclloonneess,,  bbuutt  nnoott  ddiivveerrssee  ffoorr  

ddiivveerrssiittyy''ss  ssaakkee  eeiitthheerr..    WWhhaatt  iinnddiivviidduuaallss  cchhiieeffllyy  nneeeedd  

ttoo  bbee  uunniitteedd  aabboouutt,,  iiss  tthheeiirr  mmuuttuuaallllyy  hheelldd  vviissiioonn  ffoorr  

tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  ggrroouupp..    AAtt  ccoouunnttrryy  lleevveell,,  tthhee  

pprroovviissiioonnss  wwiitthhiinn  aa  NNaattiioonn''ss  ccoonnssttiittuuttiioonn  sshhoouulldd  bbee  

uupphheelldd  aass  rreefflleeccttiioonnss  ooff  tthhee  ffoouunnddeerrss''  oorriiggiinnaall  

iinntteennttiioonnss  ffoorr  tthhee  wweellffaarree  ooff  tthhee  mmaajjoorriittyy  aanndd  tthhee  

mmaaxxiimmiissaattiioonn  ooff  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  ppootteennttiiaall..    FFoorr  aa  

ccoorrppoorraattiioonn,,  iitt''ss  tthhee  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt,,    AAggaaiinn,,  aass  aa  

wwrriitttteenn  aarrttiiccuullaattiioonn  ooff  tthhee  ffoouunnddeerrss''  vviissiioonn  aanndd  eetthhiicc..    

FFoorr  ssppoorrttiinngg  tteeaammss,,  iitt''ss  tthhee  jjeerrsseeyy  oorr  tthhee  tteeaamm  ssoonngg..    

TToo  ccoommpprroommiissee  tthhee  ffuunnddaammeennttaallss  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  

vviissiioonn  ooff  aannyy  ssttrriivviinngg  ggrroouupp  iiss  ttoo  lliimmiitt  iittss  ppootteennttiiaall  ttoo  

ccoommppeettee  aanndd  pprreevvaaiill..    SSuucchh  lliimmiittaattiioonnss  ccaauussee  tthhee  

ffaaccttiioonnss  aanndd  cclliiqquueess  aalllluuddeedd  ttoo  iinn  tthhee  pprroo''ss  ooppppoossiittee..    

TThhiiss  eerrooddeess  mmoorraallee  aanndd  ddiivveerrssiiffiieess  iimmpprreessssiioonnss  mmaaddee  

oonn  ccuussttoommeerrss  aanndd  tthhee  ooppppoossiittiioonn..    WWhhaatt  wwee  nnooww  

hhaavvee  iiss  ddiivviissiioonn  rraatthheerr  tthhaann  ddiivveerrssiittyy..    TThhiiss  iiss  wwhhyy  wwee  

''oorriieenntt''  nneeww  eemmppllooyyeeeess,,  wwhhyy  tteeaammss  bboonndd  aanndd  

mmiiggrraannttss  sswweeaarr  aalllleeggiiaannccee  ttoo  ffllaaggss..      

 

  PPeeooppllee  wwhhoo  ssaayy,,  ""IIff  iitt  iissnn''tt  bbrrookkeenn,,  ddoonn''tt  ffiixx  iitt""  wwiillll  nneevveerr  cchhaalllleennggee  ccoonnvveennttiioonn..    CCoouulldd  yyoouu  iimmaaggiinnee  BBrraannssoonn  oorr  MMuusskk  

eevveerr  ssaayyiinngg  tthhaatt??    SSttaattuuss  qquuoo''ss  aarree  lliikkee  ddrraawwss  iinn  ssppoorrtt..    NNoo  wwiinnnneerr  aanndd  nnoo  lloosseerr..  NNoo  aaddrreennaalliinn  oorr  ffuunn..    DDoonn''tt  eenntteerrttaaiinn  iitt!!  

  NNeevveerr  ffoorrggeett  tthhaatt  bbeelliieeff  ccaauusseess  bbeehhaavviioouurr..    BBeehhaavviioouurr  iiss  tthhee  pphhyyssiiccaall  eevviiddeennccee  ooff  hhooww  wwee  ddoo  wwhhaatt  wwee  ddoo  aanndd  wwhhaatt  

mmoottiivvaatteedd  uuss  ttoo  ddoo  iitt  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee..    TThhaatt''ss  oouurr  ""wwhhyy""  aass  SSiimmoonn  SSiinneekk  ppuutt  iitt  ssoo  wweellll..    WWhhaatt''ss  ttoolleerraatteedd  bbyy  tthhee  ggrroouupp''ss  

lleeaaddeerrss  wwiillll  bbeeccoommee  tthhee  ssttaannddaarrdd..    TThhiiss  iiss  wwhhyy  uunniittyy  ooff  bbeelliieeff  iiss  ssoo  iimmppoorrttaanntt..    LLooookk  aatt  tthhee  oorriiggiinnaall  qquuoottee..    TThhee  kkeeyy  wwoorrddss  

aarree  ''pprroommoottee''  aanndd  ''wwoorrsshhiipp''..  TThheerree''ss  tthhee  hhiinntt..  TToo  mmee,,  ''pprroommoottee''  iimmpplliieess  eennccoouurraaggeemmeenntt  rraatthheerr  tthhaann  ffoorrccee..    SSeettttiinngg  

eexxaammpplleess,,  ccllaarriittyy  aanndd  ccoonnssiisstteennccyy  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn..    OOffffeerriinngg  rreewwaarrddss  iinn  aalliiggnnmmeenntt  wwiitthh  iinnddiivviidduuaallss''  hhoott  bbuuttttoonnss  aanndd  

ffaaiirr  ccoonnsseeqquueenncceess  wwhheenn  aannyy  ppeerrssoonn  oorr  ppeeooppllee  lleett  tthhee  ggrroouupp  ddoowwnn..    ""WWoorrsshhiipp""  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iimmpplliieess  iinnfflleexxiibbiilliittyy  oorr  

eevveenn  oobbsseessssiioonn..    DDiivveerrssiittyy  ffoorr  ddiivveerrssiittyy''ss  ssaakkee  wwiillll  lleeaadd  ttoo  ddiivviissiioonn..    TThhee  rroooott  wwoorrdd  iiss  ''ddiivviiddee''  aanndd  wwee  aallll  rreemmeemmbbeerr  LLiinnccoollnn''ss  

ffaammoouuss  qquuoottee;;  ""aa  hhoouussee  ddiivviiddeedd  aaggaaiinnsstt  iittsseellff  ccaannnnoott  ssttaanndd"",,  ddoonn''tt  wwee??    HHooww  uunniitteedd  iiss  yyoouurr  tteeaamm??      

  SSoo,,  hhooww  aabboouutt  tthhee  ffuuttuurree??    EEvveerryyoonnee''ss  ttaallkkiinngg  aabboouutt  tthhee  ''nneeww  nnoorrmmaall''  ((wwhhaatteevveerr  tthhaatt  mmeeaannss))  ffoorr  tthhee  ppoosstt  ccoorroonnaa  vviirruuss  

wwoorrlldd..    TThhee  hhaarrddeerr  tthhee  nneeww  nnoorrmmaall  iiss  ttoo  pprreeddiicctt  oorr  uullttiimmaatteellyy  ddeeffiinnee,,  tthhee  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  uunniittyy  wwiillll  bbee..    TThhee  ffeeaarr  tthhaatt  

ppoolliittiicciiaannss  aanndd  tthhee  mmeeddiiaa  hhaavvee  iinnssttiilllleedd  iinn  oouurr  ccoommmmuunniittiieess,,  tthhee  ssttrreessss  ooff  tthhee  lloossss  ooff  lliivveelliihhooooddss  iiff  nnoott  lliiffee  aanndd  tthhee  

uunncceerrttaaiinnttyy  ooff  bbuussiinneessss  vviiaabbiilliittyy  wwiillll  cchhaalllleennggee  uuss  mmaassssiivveellyy..    MMaayybbee  ggeett  yyoouurr  tteeaamm  ttooggeetthheerr  nnooww,,  ttaapp  iinnttoo  tthhee  

ccoolllleeccttiivvee  aattttiittuuddee  aanndd  mmaakkee  aa  nneeww  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt..    DDoo  iitt  ttooggeetthheerr..    TThhaatt''ss  oowwnneerrsshhiipp  --  ssoorrtt  ooff  lliikkee  rreenneewwiinngg  yyoouurr  

vvoowwss..    TThhee  ppootteennttiiaall  bbeenneeffiittss  aarree  ttoooo  bbrrooaadd  ffoorr  tthhiiss  sshheeeett  bbuutt  tthhee  mmoorree  iinnssiigghhtt  wwee  hhaavvee  iinnttoo  wwhhaatt  mmoottiivvaatteess  uuss  iinnsstteeaadd  

ooff  wwhhaatt  ssccaarreess  uuss  mmeeaannss  ffoorreessiigghhtt  wwiillll  bbee  eeaassiieerr  aanndd  wwee  ccaann  mmeeeett  iitt  ttooggeetthheerr..    TThhaatt  mmaakkeess  ffoorr  aa  mmuucchh  bbeetttteerr  mmaannttrraa  

ddoonn''tt  yyoouu  tthhiinnkk??  
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