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Lucrarea lui James Pamment, New Public Diplomacy in the 21st Century. A Comparative Study

of Policy and Practice (Noua diplomație publică a secolului XXI. Un studiu comparativ al politicilor

și practicii) aduce o nouă sintagma „noua diplomație publică – fiind o demonstrația practică cu

folosirea  a trei studii de caz ce provin din trei țări diverite. Acest concept aduce cu el o altă abordare și

anume îmbinarea teoriilor cu practica la începutul secolului XXI.

Noua diplomație publică reprezintă o paradigmă a relațiilor internaționale din acest moment.

Globalozarea, noile mijloace media au contribuit la schimbarea modului de a te raporta la diplomație,

la schimbarea modului de acțiune tradițională a Ministerelor de Externe, precum și la schimbarea

actorilor diplomatici pe plan internațional.

Diplomații și structurile diplomatice statele și interstatale nu mai dețin monopolul asupra actului

diplomatic în sine.

Astfel că asistăm, conform lui James Pamment la o creștere a influenței și puterii în domenii

politicii externe a unor actori – organizații internaționale, iar eforturile de comunicare ale

acestora sunt mai utile câteodată decât cele oficiale.

Autorul analizează la obiect modalitățile în care 5 Ministere de Externe și institute culturale

acționeaz în 3 țări și care sunt rezultatele obținute în momentul în care și-au adaptat modalitățile

de acțiune la regulile diplomației publice și la practica diplomației publice.
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Studiul este extrem de interesant cuprinzând cazurile SUA, Marii Britanii și al Suediei –

eforturile acestor țări de a se adapta la noile provocări, eforturile lor de ași lărgi discursul politic

și diplomatic prin campanii reale și cu rezultate imediate.

Politicile naționale au fost adaptate în funcție de necesități și de aceea aceste studii de caz

reprezintă un exemplu extrem de interesant pentru evoluția practică a ceea ce se numește noua

diplomație publică.

Campaniile de diplomație publică sunt analizate în întreaga lor structură, tocmai pentru a

înțelege mecanismele acestora.

Lucrarea aceasta este extrem de utile cercetătorilor și studenților, masteranzilor de la un

program de masterat de Diplomație publică, fiind o îmbinare între diplomație publică, politică

extern, comunicare politică, studii media și relații internaționale.

Diplomația publică – definită în mod tradițional ca fiind comunicarea plătită de către stat –

având drept țintă cetățenii altor națiuni – aceasta fiind definiția clasică. Dar după 11 septembrie

2001 – diplomația publică, precum și diplomația în general trebuie regândite pentru a face față

noilor provocări globale.

Cele 7 capitole ale cărții sunt semnificative pentru studiile de caz făcute, lucrarea fiind

deschizătoare de drumuri în domeniul diplomației publice a secolului XXI.

James Pamment este doctor al Universității din Stockholm University (2011), beneficiind de

un post-dc la Universitatea din Texas,  Austin (Swedish Research Council, 2013-2016).

Cercetările sale sunt legate de comunicare și diplomație, a scris mai multe articole în

domeniu și această lucrare fundamentală.

Surse:

http://www.amazon.com/New-Public-Diplomacy-21st-Century/dp/1138789372

http://www.e-ir.info/2013/08/26/review-new-public-diplomacy-in-the-21st-century/

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781136219542_sample_498878.pdf
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https://books.google.ro/books/about/New_Public_Diplomacy_in_the_21st_Century.html?id

=X1RAztNskDkC&hl=ro
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