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Gjennom de siste 18 år har H. Philip West Jr. arbeidet som administrerende direktør for
Common Cause of Rhode Island, en ideell organisasjon som arbeider for etisk reform av
statens styresett.
Som innbygger av landlige Grahamsville, New York, og sønn av en metodistprest, ble West
påvirket av pastor Martin Luther King, Jr.s taler, og han ble, som student ved Hamilton
College i begynnelsen av 1960-årene, en aktivist i kampen for borgerrettigheter.
Senere, da han studerte ved Union Theological Seminary ved Columbia University, og
deretter som ordinert United Methodist prest i tjeneste ved noen av de tøffeste distrikter i New
York City, utvidet West sin aktivist-virksomhet, mens han arbeidet med gategjenger i South
Bronx., og senere som leder av et kommunesenter i byens Bowery område. I denne stilling
fikk han førstehånds kunnskap om den korrupsjonskultur som rådde hos enkelte av de
offentlige ledere som han skulle forholde seg til, og den likegladhet som rådet hos mange
andre ledere som gjerne aksepterte denne ukultur uten synlig protest.
I 1988, da hans kone ble tilbudt stilling som direktør ved et krisesenter for kvinner i Rhode
Island, fulgte West henne til deres ny-adopterte stat. Uten arbeid som følge av flyttingen,
søkte West på en ledig stilling som administrerende direktør ved Common Cause of Rhode
Island. Han ønsket å bruke sin grasrot-erfaring og sin lidenskap for rettferdighet og etisk
behandling av alle mennesker, i et forsøk på å forbedre situasjonen i en stat som av mange var
beskrevet som plaget av betydelige systemiske etiske utfordringer.
Som direktør for Common Cause er West anerkjent som nøkkelperson i kampen for å få
vedtatt tallrike statsreformer. Disse omfatter en vellykket etikk-kommisjon som ble en
utfordring til den sittende guvernør; en verdighetsundersøkelse av alle dommere; redusering
av antall seter i stats-parlamentet; åremålstid på 4 år for høyere embetsmenn; strammere og
mer utstrakte avslørings-reguleringer for lobbyister; nye, strenge grenser og avsløringsregler
for kampanje-finansiering; slutt med svingdørs-avtaler mellom statsansatte, folkevalgte og
kommunepolitikere; beskyttelse av innbyggere som søker myndighetene fra såkalte “SLAPPsuits”; nye lover mot begunstigelse av slektinger; gjenopprettelse av retten for forbrytere til å
stemme når de slipper ut fra fengsel; metoder for å gjøre lovanvendelsen mer åpen og
forutsigbar for allmennheten; styrking av statens etikk-kommisjon; forsvar av online tilgang
til lovdata, kampanje finansiering, og andre rapporter fra offentligheten, fra lobbyister og fra
leverandører til staten; og styrking av lovgivning som gir publikum tilgang til statsmøter og
rapporter. Hans siste, bemerkelsesverdige suksess har omfattet den lange kampen for et
lovtillegg om myndighetsoppsplitting i Rhode Islands grunnlov (politisk vedtatt 2004), og den
påfølgende anstrengelsen for å få vedtatt implementerende lovverk i parlamentet, en prosess
som fortsatt pågår.
I tillegg til hans arbeid for Common Cause, var West president i Greater Elmwood
Neighborhood Services. Han har vært aktiv i bistandsarbeid i Afrika, har hjulpet ofre under
borgerkriger i Mozambique og Liberia, og har arbeidet med anti-apartheid oppgaver i SørAfrika.
I 2006 ble West pensjonert fra sin stilling ved Common Cause, og begynte arbeidet med å
skrive bok om sine erfaringer. Han og hans kone gjennom 41 år, pastor Anne Grant, fortsetter
å bo på sørsiden av Providence. De har to voksne sønner.

