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Lucrarea lui William A. Rugh Front Line Public Diplomacy. How US Embassies
Communicate with Foreign Publics (Diplomația de primă linie. Cum comunica Ambasada SUA
cu publicul străin) reprezintă o radiografie a dioplomației publice americane din ultima perioadă.
Ambasadorul Rugh analizează pe teren modul în care diplomații americani lucrează în cadrul
ambasadelor, modul în care construiesc eveniment care să reflecte poziția americană.
Diplomația publică americană este disecată de către un profesionist. Explicarea modului în
care diplomații americani, experții în diplomație publică, imagine și PR comunică cu publicul
din varii țări – este importantă atât din punct de vedere practic, cât și pentru un posibil
teoretician, care observă modalitatea în care se aplică teoriile și eficiența lor.
Front Line Public Diplomacy. How US Embassies Communicate with Foreign Publics – este
o pledoarie pentru diplomație publică și pentru apărarea intereselor propriei țări.
Dar promovarea intereselor și a vocilor americane a devenit tot mai dificilă în secolul XXI.
Amenințarea teroristă face aproape imposibilă promovarea imaginii americane într-o serie de
țări, precum cele ale Orientului Mijlociu.
Comunicarea modernă înlesnește ajungerea la informației DP, dar în egală măsură și a
informațiilor nocive, ostile regimurilor democratice, a celui american în special.
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Diplomatul analizează tipurile de comunicare folosite de către profesioniștii domeniului, dar
în dialogul global a apărut o nouă categorie – vocile negative ale comunicării globale – teroriștii.
Diplomația publică devine – conform autorului, un domeniu din ce în ce mai profesionalizat,
cu oameni care știu exact ceea ce trebuie să facă, iar experiența autorului cărții este importantă
pentru procesul de învățare a viitorilor prefesioniști.

Lucrarea ambasadorului Rush este importantă pentru a înțelege SUA, strategiile sale de
politică externă, relațiile sale cu vecinii și cu întreaga lume.

William A. Rugh este visiting profesor de Diplomație Publică – la Edward R. Murrow Fletcher School. A fost diplomat de carieră în perioada 1964-1995, după aceea a predat
diplomație la Fletcher School, publicând multe articole în domeniul diplomației publice, unul
dintre cei mai buni specialiști provenind din mediul tacticienilor.
Aceasta este una dintre cărțile fundamentale apărută în ultimii ani, care trebuie cuprinsă în
curricula masteratului de diplomație publică.
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