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Lucrarea

prezintă

provocările

diplomației

în

secolul

XXI,

provocări

datorate

interdependenței între state, globalizării, precum și lărgirea impactului unei acțiuni acțiuni
diplomatice asupra unui areal din ce în ce mai mare.
Diplomația și-a modificat parțial regulile, devenind pluri-direcțională, volatilă, toate acestea
datorându-se în principal creșterii complexității relațiilor dintre actorilor internaționali, a
modalităților de dialog, dar și a modelelor de comunicare. Obiectivele diplomației au fost de
asemenea modificate,
Lucrarea scrisă de Kishan S. Rana – expert în diplomație – examinează toți factorii noii
diplomații, precum și a practicii diplomatice de astăzi.
Cartea analizează practica diplomatică de astăzi ale unor țări precum SUA; Marea Britanie,
a unor instituții - Uniunea Europeană, precum și a unor continente: Africa, Asia, America Latină,
diplomația regională, diplomația micilor state, performanțele acestora în fața unor crize, folosirea
tehnologiei; reformarea Ministerelor de Externe.
O parte deosebit de interesantă este cea în care analizează: abilitățile diplomaților și prezintă
exerciții practice.
Caracteristica secolului XXI va fi utilitatea diplomației, învățarea practicii diplomatice –
dintr-o nouă perspectivă a relațiilor internaționale și a politicii externe a țărilor lumii.
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Mulțimea lucrărilor teoretice, particularizează această carte, structurată în 20 de capitole,
clar delimitate și care fiecare se ocupă de o problema:
Diplomația globală;
Diplomația regională;
Diplomația micilor state; Diplomația publică și brandul de țară;
Diplomația diasporei; Ministerul de Externe: schimbări și reforme;
Reinventarea Ambasadelor;
Procesul de decizie și managementul crizelor;
Performanțe îmbunătățite; Informațiile și tehnologia în diplomație;
Noua diplomație consulară;
Protocol și afaceri interne;
Abilități profesionale;
Arta de a vorbi și Advocacy;
Abilitățile scrise;
Drafturi ale hotărârilor; etc,

Kishan S. Rana este un fost diplomat indian, acum pensionat, trecut printr-o îndelungată
activitate diplomatică, erudit și care a înțeles să teoretizeze și să exemplifice experiența sa
diplomatică vastă.
Perspectiva sa este una aparte, provenind dintr-un spațiu extra european și american,
percepțiile sale și judecățile făcute la adresa diplomației SUA, dar și UE sunt aparte și pot aduce
noi modele de analiză a propriei diplomații.

Partea practică se îmbină cu partea aplicată deja în practica unei vieți de diplomat, ceea ce
face această lucrare prețioasă pentru un diplomat, un masterand sau doctorand, dar și un novice
în cariera diplomatică.
Recomand achiziționarea acestei lucrări și folosirea acesteia în structura curriculei viitorului
masterat de Diplomație publică.
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Lucrarea este, așa cum o definește și titlul – un ghid practic extrem de util.

Surse:
http://www.amazon.com/21st-Century-Diplomacy-Practitioners-Studies/dp/1441168389
http://www.amazon.com/Kishan-S.-Rana/e/B001H6UTK2
http://www.bloomsbury.com/uk/21st-century-diplomacy-9781441149244/
https://books.google.ro/books/about/21st_Century_Diplomacy.html?id=X91jKEPBUjIC&re
dir_esc=y
http://www.abebooks.com/9781441132529/21st-Century-Diplomacy-Practitioners-Guide144113252X/plp
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