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A társadalmi diplomácia (public diplomacy) 
újraértelmezése a 21. században
Szörényi András

A „public diplomacy” (a továbbiakban: PD) egyre nagyobb figyelmet kap a nem-
zetközi kapcsolatok elemzése, alakítása közben, és a fogalmat egyre többször 
használjuk a vonatkozó magyar szakirodalomban is. A használat ugyanakkor 

nem egységes, és a magyar megfelelőre sincs még általánosan elfogadott kifejezés.  
Az alábbi cikkben ennek megfelelően a PD gyökereinek, történetének rövid áttekinté-
sét követően elemezzük a szakirodalomban fellelhető definíciókat és a PD jellemzőit, 
annak érdekében, hogy végül ajánlást tegyünk egy lehetséges magyar megfelelőjére.

A 21. században az új kommunikációs rendszerek, a civil társadalom megnövekedő 
nemzetközi kölcsönhatásai, a globalizálódó nem állami szereplők vagy épp a mind-
inkább transznacionális vállalatok egyszerre termékei és továbblendítői a nemzetkö-
zi rendszer átalakulásának, ami maga után vonja a nemzetközi kapcsolatok változá-
sát is. A diplomáciának, mint a nemzetközi kapcsolatok alakításának hagyományos 
értelemben államilag történő befolyásolása, ugyancsak lépést kell tartania ezekkel a 
változásokkal. Tatár megfogalmazása szerint a diplomatáknak „totális diplomáciát” 
folytatva minden területen jelen kell lenniük a két ország kapcsolatainak fejlesztésétől 
a nemzetközi (rend)szabályok kialakításáig.1 Leonard szerint a diplomatáknak esemé-
nyekre reagáló riporterekből és lobbistákból a nemzetközi társadalmi vitákat generáló 
szereplőkké kell válniuk.2

A klasszikus diplomácia önmagában alkalmatlan a 21. század kihívásainak keze-
lésére. Az államok közötti kölcsönhatások kizárólagosságára vagy legalábbis azok 
dominanciájára épülő nemzetközi rendszer megszűnt. Megváltoztak a nemzetközi 
kapcsolatok szereplői, és átalakultak a kölcsönhatások típusai is. „Miközben a világon 
kevesebb mint 200 állam (kormány) létezik, megközelítőleg 38 500 transznacionális tár-
saság működik, melyek több mint 250 ezer külföldi leányvállalatot irányítanak; 10 ezer, 
egy országon belül működő nem-kormányzati szervezet fejt ki jelentős nemzetközi ak-
tivitást; 300 kormányközi szervezet – globális: ENSZ, WTO, UNESCO stb.; regionális: 
NATO, Európai Unió, Amerikai Államok Szervezete, ASEAN stb. – létezik; és 4700 
nemzetközi nem kormányzati szervezet törekszik az államok politikáját befolyásolni.”3 
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Ezek a szereplők nem egyenrangúak. Sok esetben átfedik, illetve kölcsönösen befo-
lyásolják egymást. Relatív súlyuk folyamatosan változik, ugyanakkor közös vonásuk, 
hogy a nemzetközi rendszer egészére jelentős hatással bírnak. 

A kommunikációs technológiák fejlődése és a tranzakciós költségek csökkenése egy-
szerre jelent lehetőséget a nemzetközi rendszer új vagy korábban háttérbe szorult sze-
replőinek és ezáltal kihívást az államok számára. Ugyanakkor előrelépési lehetőséget 
is jelent az állami és nem állami szereplők közötti, vagyis az államok és társadalmak, 
illetve a társadalmak és társadalmak közötti kölcsönhatások intenzitásának és frekven-
ciájának növekedésére. A kommunikációs csatornák számának növekedésével az infor-
mációs monopólium fogalma is a múlté. Nemcsak azon információk száma csökkent 
minimálisra, amelyek felett bármely szereplő kizárólagosan rendelkezhet, hanem az 
egyes nemzetközi kérdésekről rendelkezésre álló információk száma is exponenciáli-
san növekedett. Ezáltal az információs verseny egyre élesedik mind az információk 
célba juttatása, mind az információkhoz való hozzájutás területén.

A public diplomacy eredete

Az eredeti angol kifejezés, a „public diplomacy” történetét vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy egyes elemei vagy az arra való törekvés az első államok megjelenése óta léte-
zik. Sőt jellegéből adódóan valószínűleg egyes összetevői nemcsak az államok közötti 
kapcsolatok legkorábbi szakaszában, hanem az államok létét megelőzően is léteztek 
több-kevesebb tudatossággal és több-kevesebb sikerrel. Tudjuk, hogy maga a kifejezés 
elsőként 1856-ban a The Times hasábjain jelent meg, és a Franklin Pierce elnök tevé-
kenységével szemben megfogalmazott kritikák társadalmi artikulációját, az ez irányú 
állampolgári aktivitás megnyilvánulását jelentette.4 Az ezt követő bő száz évben tar-
talma csak kis mértékben módosult, jelentős változáson nem ment keresztül. A mai 
értelemben használt kifejezés megjelenése 1965-re tehető, azaz alig fél évszázaddal 
ezelőttre. Edmund Gullion az amerikai Edward R. Murrow Center megalakításakor 
abban ragadja meg a public diplomacy lényegét, hogy a civil társadalom szereplőinek 
magatartása befolyásolja a külpolitika alakítását, a magánszféra szereplői közvetlenül 
kapcsolatba lépnek más országok társadalmaival, az információk és az eszmék a hatá-
rok jelentette korlátok nélkül áramlanak, és túlmutatva a hagyományos diplomácia ke-
retein, a kormányok is közvetlenül igyekeznek befolyásolni más országok lakosságát.5

Anélkül, hogy nagyon messze mennénk vissza az időben, álljon itt a United States 
Information Agency (USIA) felemelkedésének és bukásának rövid és példaértékű 
története: A USIA-t Dwight D. Eisenhower elnök alapította 1953-ban, Sztálin halálá-
nak évében. A szervezet célja a demokratikus értékek, az egyéni szabadságjogok és 
a szabadkereskedelem elveinek terjesztése volt. Ezt főként információs kampányok 
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segítségével, a megcélzott társadalmi szereplők tájékoztatása útján valósította meg.  
Az ideológiák harcában az ellenfél lakosságának meggyőzése – vagy legalább a lakos-
ság változás iránt fogékony részében kételyek ébresztése – a hadviselés fontos eszköze-
ként szolgált. A hidegháborúban az információs küzdelem egyik legnagyobb kihívása 
az volt, hogy megtalálják azokat a módokat, ahogyan az információ a célcsoportokhoz 
eljuttatható, és megteremtsék annak kereteit, hogy a célszemélyek befogadók legyenek. 
Bár a USIA tevékenységét nem nevezték PD-nak, céljait és módszereit tekintve is annak 
eszköze volt. Negyvenhat éves működését egyértelmű sikerként értékelik, tevékeny-
sége ugyanis nagymértékben hozzájárult a kétpólusú világ ideológiai alapú szemben-
állásának amerikai győzelemmel történő lezárásához azáltal, hogy a szocialista tábor 
országaiban elősegítette a társadalmi és politikai változásokat. Carnes Lord, Ronald 
Reagan tanácsadójának szavaival élve „ezeknek az értékeknek a terjesztése bizonyosan 
hozzájárult a Szovjetunió szinte vér nélküli felbomlásához.”6

A hidegháború végét követően, amikor a nyugati világ eszméi győzedelmeskedtek, 
és az Egyesült Államok vált a nemzetközi rendszer domináns hatalmává, a USIA tevé-
kenysége háttérbe szorult, egyesek szerint feleslegessé is vált. Az amerikai külügymi-
nisztérium társadalmi diplomáciáért és társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, 
James K. Glassman szerint „[a] berlini fal lebontása után, az 1990-es években az eszmék 
harca leértékelődött, akárcsak a public diplomacy általában”.7 Az új nemzetközi reali-
tásokat értelmezni próbáló, Bill Clinton vezette adminisztráció 1999-ben felszámolta a 
szervezetet, és költséghatékonysági elvektől vezérelve integrálta azt a külügyminisz-
térium struktúrájába. (A második világháború után, 1945 szeptemberében, egyébként 
ugyanígy felszámolták az Office of War Informationt, amit 1942 júniusában azzal a céllal 
hoztak létre, hogy a kormány háború alatti társadalmi kommunikációját mind belföl-
dön, mind külföldön megvalósítsa.) A történelem fintora, hogy az alig két évvel későbbi 
tragikus szeptember 11-i eseményeket követő afganisztáni majd iraki amerikai had-
műveletek értékelése kapcsán a 2008-ban kiadott amerikai Nemzetbiztonsági stratégia 
megállapította, hogy „[a] belátható jövőben a nemzetközi környezetet az erőszakos ide-
ológiákkal szembeni küzdelem fogja meghatározni”, és „nem vagyunk képesek haté-
konyan elmagyarázni a világnak, hogy kik vagyunk, és mit jelent a mi társadalmunk és 
kultúránk számára a szabadság és a demokrácia, mik a céljaink és az elképzeléseink”.8

„Hogyan reagáljon Európa és a világ többi része a következetesen szegényes ame-
rikai public diplomacy-ra? A megoldás még több PD – de ezúttal Európa részéről.  
Az európaiaknak sokkal nagyobb hitük és tapasztalatuk van a PD-ben, mint az ame-
rikaiak többségének, legfőképpen azért, mert az EU maga is ennek a terméke” – írta 
Horn.9 Ez is arra utal, hogy a public diplomacy – ha más formában is, de – ismét na-
gyobb hangsúlyt kaphat a következő időszakban. 

Kiemelkedő jelentőségű változás a kommunikációs versenyben, hogy míg koráb-
ban a legfőbb kihívást az információk és üzenetek bejuttatása jelentette egy-egy zárt 
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társadalomba, a 21. században a legnagyobb feladat a nyitott társadalmakban megjele-
nő óriási mennyiségű információval való versenyben történő sikeres helytállás. Bár az 
előbbi kihívás nem tűnik el teljes mértékben, az érintett országok száma és jelentősége 
szignifikánsan csökkent az elmúlt évtizedekben. Ugyanakkor az információs verseny 
nagymértékben erősödik és élesedik.10 Általánosságban elmondhatjuk, hogy a public 
diplomacy változó jelentőséggel és állandóan megújuló eszközökkel, de folyamatosan 
jelen van a nemzetközi kapcsolatokban. A globalizáció hatására mind jobban összefo-
nódó társadalmak, illetve a globális világtársadalom kialakulásával jelentősége egyre 
növekszik. Bár tartalma és ennek megfelelően elnevezése, definíciója változik, fejlődik, 
bővül, de esszenciája változatlan marad: a nemzetközi rendszer elsősorban nem állami 
szereplőinek befolyásolása az információ erejével.

A PD vizsgálatakor a kiindulási pontot a nemzetközi kapcsolatok változása jelenti.  
A nemzetközi kapcsolatok, mint a nemzetközi rendszerben létrejövő kölcsönhatások, 
igazodnak a rendszer egészének módosulásaihoz. A nemzetközi rendszer megkerülhe-
tetlen alapfogalma a hatalom, illetve a hatalomért folytatott küzdelem. A hatalom jellege 
azonban maga is változik: ahogyan Robert Gates, a 20. és a 21. század fordulóján vi-
tathatatlanul egyedüli szuperhatalomnak számító Amerikai Egyesült Államok védelmi 
minisztere megfogalmazta, „az energiáinkat a fegyverek és a hadsereg erejének szavato-
lásán túl a nemzet hatalmának más összetevőire kell összpontosítanunk.”11 Joseph Nye 
sokat idézett háromszintű sakktábla modelljében a katonai hatalmon túl a gazdasági ha-
talmat és a puha hatalmat különbözteti meg. Hangsúlyozza, hogy míg az első továbbra is 
a kormányok által dominált hatalmi játéktér, addig a második és harmadik szinten nagy 
számú nem állami szereplő jelenik meg, akik mind nagyobb befolyással rendelkeznek a 
nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi rendszer adott szintjeinek alakítására.12

A megfelelő definíció meghatározása

A public diplomacy meghatározásakor természetes kiindulópontként adódik a diplo-
mácia klasszikus értelmezésétől való megkülönböztetés: „Az új célok és az új public 
diplomacy környezet a kormányok többsége által követettektől minőségileg különböző 
stratégiákat és eljárásokat igényel.”13 Résztvevői nemcsak kormányok, azaz államok, 
hanem nem kormányzati szervezetek, társadalmi csoportok, illetve egyének, vagyis 
általánosabban megfogalmazva nem állami szereplők és egészen tág értelmezésben a 
társadalom egésze. 

A kölcsönhatások jellege felől megközelítve a PD definícióját, kétféle szempontból 
is meg kell vizsgálni azt: egyrészt a kormányok igyekeznek más országok társadal-
mi szereplőit közvetve vagy közvetlenül befolyásolni; másrészt az egyik ország nem 
kormányzati, azaz társadalmi szereplői – mint a média, a kutatói körök, a turisztikai 
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ipar, az internetfelhasználók stb. – közvetlen interakcióik közben befolyásolják a másik 
ország társadalmi szereplőit. Ez utóbbi tartalma ráadásul nem is feltétlenül esik egybe 
az adott relációra vonatkozó kormányzati elképzelésekkel, a kormányok ugyanakkor 
igyekeznek befolyásolni azt. 

A fogalom különböző definíciói az azt végző szereplők és a célcsoportok megkü-
lönböztetése felől közelítik meg a kérdést: „[A public diplomacy-t] államok, államok 
szövetségei és nem állami szereplők folytatják annak érdekében, hogy megértsék má-
sok kultúráját, hozzáállását és viselkedését; kapcsolatokat alakítsanak ki és tartsanak 
fenn; valamint befolyásolják mások véleményét és cselekedeteit érdekeik és értékeik 
érvényre juttatása érdekében.”14

„A public diplomacy-nak ugyanazok a céljai, mint az amerikai kormányzat más kül-
politikai és nemzetbiztonsági szereplőinek. A legfőbb célok az Amerikára leselkedő 
veszélyek csökkentése és a szabadság terjesztése. A PD ezt a külföldi társadalmak 
megértésén, tájékoztatásán, meggyőzésén és befolyásolásán keresztül valósítja meg. 
Eszközei a képek, szavak és tények.”15

„A PD olyan kormányzat által támogatott programokat jelent, amelyek célja más 
országok közvéleményének tájékoztatása és befolyásolása; legfontosabb eszközei a 
kiadványok, filmek, kulturális csereprogramok, a rádió és a televízió.”16

„A PD abban különbözik a hagyományos diplomáciától, hogy a PD nem kizáró-
lag kormányokkal foglalkozik, hanem elsősorban nem kormányzati szervezetekkel 
és egyénekkel. Továbbá a PD cselekvési irányai gyakran több különböző álláspont 
mentén rendeződnek, mivel azokat az amerikai kormányzaton kívül amerikai egyé-
nek és szervezetek is alakítják.”17

„A nyilvános diplomácia feladatát rendszerint a kölcsönös megértés elősegítésében, 
majd annak megerősítésében jelölik meg, egyéni és intézményi együttműködés ál-
tal, főként kulturális kapcsolatok segítségével. A nyilvános diplomácia elsősorban 
tájékoztatásból, kulturális kapcsolatokból és oktatásból áll. Szereplői: az állam, kul-
turális intézetek, civilszervezetek és magánszemélyek. A nyilvános diplomácia célja, 
hogy elősegítse az adott ország érdekeinek megvalósulását.”18

 „[A] public diplomacy valamely nemzetközi szereplő törekvése a nemzetközi kör-
nyezet alakítására más ország társadalmi szereplőivel való érintkezésen keresztül.”19 
Cull abban ragadja meg a különbséget a hagyományos diplomácia és a PD között, 
hogy míg az előbbi egy másik klasszikus nemzetközi szereplővel való kölcsönhatás 
eredményeként (with an other international actor), addig az utóbbi egy másik ország 
társadalmi szereplőivel való érintkezés útján (with a foreign public) valósul meg. De-
finíciója szerint klasszikus nemzetközi szereplőnek számítanak az államok, MNC-k, 
NGO-k, nemzetközi szervezetek, terrorista szervezetek vagy az állami léttel nem bíró 
paramilitáris szervezetek. Társadalmi szereplőnek Cull megközelítését követve a többi 
nemzetközi kapcsolatokban megjelenő szereplőt tekinthetjük.



142 Külügyi Szemle

Szörényi András

Noya ezzel szemben a hagyományos diplomácián (kormányok közötti) és a public 
diplomacy-n (kormány és társadalom közötti) kívül megkülönböztet még személyes 
diplomáciát (diplomaták közötti) és civil, illetve diaszpóra diplomáciát (társadalmi 
szereplők közötti).20 Megítélésem szerint a személyes diplomácia a fenti értelemben 
a hagyományos, a civil, illetve a diaszpóra diplomácia a PD fogalomkörébe tartozik.

A klasszikus diplomáciától való megkülönböztetésen túl Szilágyi és Cull a nyilvá-
nos, illetve public diplomacy-n belül is különbséget tesz régi és új megközelítés között, 
amit az alábbi táblázatok szemléltetnek. 

A régi és az új nyilvános diplomácia megkülönböztetése Szilágyi szerint:
Régi nyilvános diplomácia Új nyilvános diplomácia

Propaganda Párbeszéd
Információ Értékek
A külpolitikai célú beavatkozás Elvek által vezérelt beavatkozás
Állam Civil társadalom

Partikularizmus: nemzeti érdekek Univerzalitás: a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság elő-
segítése

Satus quo: stabilitás Változás
Makroszint Mikroszint
Hierarchia Hálózatok

Szilágyi István: „Nemzeti identitás, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik 
században”. Magyar Tudomány, No. 2. (2010).

A régi és az új public diplomacy jellemzői Cull szerint:
Jellemzők Régi public diplomacy Új public diplomacy

1. nemzetközi szereplők Állam Állam és nem állami szereplők

2. technológiai környezet
RH-rádió
Nyomtatott újságok
Vezetékes telefon

Műholdak, internet
Valós idejű hírközlés
Mobiltelefon

3. médiakörnyezet Egyértelmű határok a belföldi és a nemzet-
közi hírek között

A belföldi és a nemzetközi hírek közötti ha-
tár elmosódása

4. megközelítés Politikai érdekérvényesítés és propagan-
dateória

Vállalatimárkanév-teremtés és hálózat el-
mélet

5. terminológia Nemzetközi imázs
Presztízs

Puha hatalom
„Országmárkanév”-teremtés

6. cselekvés iránya Top-down, aktor a külföldi társadalom felé Horizontális, az aktor által elősegített kap-
csolatok

7. cselekvés jellege Üzenetközvetítés Kapcsolatépítés

8. kitűzött cél A nemzetközi környezet befolyásolása A nemzetközi környezet befolyásolása

Forrás: Cull, 2009, 14. o.
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Szilágyi összehasonlítása némileg idealisztikus, és leginkább az amerikai megközelí-
tést tükrözi, de több ponton fontos különbségeket jelenít meg. Cull megközelítése prag-
matikusabb, jobban tükrözi a PD megvalósításának lehetőségeiben bekövetkező változá-
sokat. A szereplők és a megközelítés, valamint a cselekvés iránya és jellege tekintetében 
csaknem azonos megközelítéssel találkozunk. Bár a régi és új public diplomacy közötti 
különbségtétel a megközelítés fejlődéstörténete szempontjából mindenképp helytálló, 
és a civil, illetve személyes diplomácia elhatárolása a hagyományos diplomáciától az 
információk kibocsátói és befogadói szempontjából nem kifogásolható, a 21. század há-
lózatos nemzetközi rendszerében, a technológia rohamos fejlődésének következtében 
mindezeket együttesen tekinthetjük a PD állandóan fejlődésben lévő, bővülő egészének.

Mindezek alapján kiindulási pontként fogadjuk el Cull fent említett definícióját, 
amely szerint „a public diplomacy valamely nemzetközi szereplő törekvése a nem-
zetközi környezet alakítására más ország társadalmi szereplőivel való érintkezésen 
keresztül”. A fenti megközelítések összefoglalása segítségével a továbbiakban áttekint-
jük, hogy a PD milyen tevékenységek formájában, milyen szinteken jelenik meg, mi-
lyen összetevői vannak, és milyen eszközök állnak a rendelkezésére. Kísérletet teszünk 
a 21. század technikai fejlődésében rejlő lehetőségek megragadására, és bemutatjuk a 
PD már ma is érzékelhető korlátait.

A public diplomacy tevékenységei

A PD több egymáshoz kapcsolódó tevékenységből tevődik össze. Állami és nem állami 
szereplők egyaránt folytathatják. Megfelelően végiggondolt esetben ezek a tevékeny-
ségek egymásra épülve, egymást erősítve jelennek meg – természetesen az adott cél, 
illetve célcsoport sajátosságainak figyelembevételével. Sokszor azonban nem az ide-
ális megközelítéssel találkozunk: bizonyos eszközök használata elmarad (tudatosan, 
véletlenül vagy egyszerűen a lehetőségek hiányában), ami gyengítheti vagy – extrém 
esetben – hatástalanná teheti a teljes cselekvési vertikumot. Az alábbiakban áttekintjük, 
hogy melyek a PD azon legalapvetőbb tevékenységei, amelyek tudatos kombinálásával 
a leghatékonyabban alakítható a nemzetközi környezet:

– A kapcsolatépítés, vagyis a megcélzott társadalommal, illetve társadalmi szereplők-
kel való kommunikáció lehetőségének megteremtése. Ez a tevékenység, mint minden 
diplomácia alapja, természetesen már az állami létet megelőzően is létez(het)ett. A kap-
csolatépítés lehet közvetlen vagy közvetett, valamint szándékos vagy esetleges. A nem-
zetközi kommunikáció globalizálódása és hálózatosodása következtében a kapcsolat 
egy nemzetközi szereplő és egy másik ország társadalmi szereplői között egyre nagyobb 
mértékben közvetett és esetleges. Ez pedig azt jelenti, hogy a kapcsolat kialakulása  
során az adott szereplő egyre kisebb mértékben képes azt közvetlenül befolyásolni. Sok 
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esetben mindemellett olyan esemény válthat ki nemzetközi reakciókat, amely ereden-
dően belpolitikai jellegű. Jó példa volt erre a Svájcban megszavazott minaret-építési 
tilalom, amely nagyon éles reakciót váltott ki a muszlim világban, és negatív töltetű 
kapcsolatot teremtett Svájc és a muszlim társadalmak között, függetlenül attól, hogy a 
kiváltó eseménynek elvileg semmilyen hatása sem volt a fent említett társadalmakra. 
A belpolitika külpolitizálódásának folyamata mind több ilyen esetet vetít előre.

– A megértés, vagyis annak a szükségszerűségnek a felismerése, hogy a befogadó kö-
zeg alapvető sajátosságainak megismerése nélkül nem lehetséges hatékony társadalmi 
diplomáciát folytatni. (Valójában semmilyen hatékony kommunikáció nem jöhet létre 
a másik fél megértése nélkül, ahogyan ezt a hétköznapok beszélgetései is mutatják, ám 
a sikertelenség felismerése, az okok beazonosítása és a megfelelő visszacsatolás sokkal 
kevésbé és lassabban történik meg az intézményi, illetve társadalmi szintű kommuni-
káció közben.) A megértéshez mindenekelőtt arra van szükség, hogy meghallgassuk az 
adott társadalom véleményét, információkat, adatokat gyűjtsünk, és azokat megfelelő-
képpen elemezzük. Az információ gyűjtése folyhat a klasszikus diplomácia vagy akár 
a hírszerzés csatornáin keresztül is, ugyanakkor nem elhanyagolható annak jelentősége 
sem, hogy a PD részeként a célcsoport számára teljesen egyértelművé és érzékelhetővé 
tegyük, hogy meg akarjuk hallani és hallgatni őket annak érdekében, hogy minél job-
ban és kölcsönösen megértsük egymást. Gyakran figyelmen kívül hagyjuk ugyanakkor 
azt az alapvetést, amelyet Leonard ekképp fogalmaz meg: „Nehéz sikeres diplomáciát 
folytatni, ha nem vagyunk képesek meghallani azokat a dolgokat, amelyeket nem aka-
runk hallani.”21 A kölcsönös megértés – azaz a public diplomacy-t folytató számára 
a befogadó társadalom sajátosságainak megértése, a célcsoport számára pedig diplo-
máciát folytató szereplő motivációinak elfogadása – nem elengedhetetlen feltétele a 
továbblépésnek, de szükséges feltétele a végső sikernek. Nemcsak a tájékoztatást teszi 
ugyanis lehetővé, hanem a meggyőzéshez is jó alapot biztosít.

– A tájékoztatás, vagyis a megismertetni kívánt információk egyszerű, egyirányú kom-
munikációs csatornán történő eljuttatása a célcsoporthoz. A tájékoztatás eredményessége 
nagymértékben függ az eljuttatni kívánt üzenettől és a célcsoport befogadókészségétől: 
az egyének nyitottságától és a társadalom egészének természetes vagy mesterséges 
zártságától. Az intézményesített tájékoztatás fontosságát jól mutatja a USIA korábban 
vázolt tündöklése, bukása majd szükségességének újrafelfedezése a 2000-s évek elején. 
Érdekes fordulat, hogy az új évszázadban az amerikai védelmi minisztérium mekkora 
hangsúlyt helyez a kommunikációs és tájékoztatási képesség fejlesztésére. Kétségtelen 
tény, hogy a globalizált kommunikáció korszakában egyre nagyobb kapacitásokat kell 
arra fordítani, hogy az információdömpingben az üzenet eljusson a célcsoporthoz. Az 
emberi erőforrások nagysága, a kulturális és nyelvi ismeretek vagy éppen a kommuni-
kációs technológiák megfelelő alkalmazása mind döntő fontosságú bármely nemzetközi 
szereplő befolyásolási képességének biztosításához. A tájékoztatás során természetesen 
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nemcsak verbális, hanem mind nagyobb mértékben nonverbális eszközöket is hasz-
nálunk. A szimbólumok alkalmazása a kezdetektől kiemelt jelentőségű, és a modern 
kommunikációban is tovább él. Hasonlóképpen a szimbolikus cselekedetek hírértéke, 
illetve a komplex üzenethalmazt magába sűrítő kép vagy képsor hatása a vizuális média 
meghatározó szerepe miatt minden korábbinál nagyobb jelentőségű.

– A meggyőzés, vagyis az eljuttatott üzenet tartalmának elfogadtatása a befogadóval. 
Ez a lépés kritikus fontosságú, mivel ez az első olyan pont, amikor már nemcsak a nem-
zetközi környezetet alakítja a PD-t folytató aktor, hanem valamely társadalmi szereplőt 
– nagy ritkán az egész társadalmat magát – képes befolyásolni. A PD végső célja több 
mint egyszerű információközlés. A meggyőzés jelentheti pusztán az adott vélemény, ál-
láspont elfogadtatását, de bizonyos esetekben a befogadó véleményének módosítását, 
megváltoztatását vagy akár a korábbi véleményével ellentétes álláspont elfogadását is. 
Ennek klasszikus példája volt a hidegháború korszakában az ideológiai felfogás megvál-
toztatása. A 21. században pedig hasonló a helyzet a nyugati (vállalati méretgazdasági 
érvek mentén univerzálissá tenni kívánt) gazdasági és kulturális dominanciával szemben 
megfogalmazódó bezárkózó vagy ellenséges eszmék megváltoztatására való törekvéssel. 
Ahogyan a tájékoztatás feltételezi a sikeres kapcsolatépítést, úgy a meggyőzés feltételezi 
a kapcsolatépítésen túl a kölcsönös megértést és természetesen a tájékoztatást.

– A befolyásolás, vagyis az adott társadalmi szereplők magatartásának alakítása, valami-
lyen cselekvésre való ösztönzése. A vonzás hatalmának eszközrendszerében gondolkoz-
va, az egymásra épülő elemek mindegyike szükséges ahhoz, hogy a PD sikeresen tudja 
alakítani a nemzetközi környezetet más országok társadalmi szereplőivel való érintkezé-
se során. A befolyásolási képesség kulcseleme a célcsoport bizalma. A kapcsolatépítés, a 
kölcsönös megértés és a meggyőzés mind azt célozza, hogy az adott társadalmi csoport 
minél nagyobb bizalommal viseltessen az üzenetek, de legfőképp az üzenetek közvetí-
tője irányában. A PD bármilyen eszközéről legyen is szó, mindig mérlegelendő kérdés, 
hogy ki tudja az adott üzenetet az adott célcsoportnak a leghitelesebben közvetíteni. Sok 
esetben ezt a bizalmi szerepet nem a kormányzat képviselői vagy a diplomaták tudják a 
leghatékonyabban betölteni. A hagyományos diplomáciai szereplőkön túl szóhoz jutnak 
itt a különböző civil és nonprofit szervezetek, a gazdasági szereplők, szakértők és érdek-
védelmi szervezetek – egyszóval a nem kormányzati szereplők. 

A public diplomacy eszközei

1. A meghallgatás
A meghallgatás a PD legalapvetőbb – mégis gyakran elhanyagolt – eszköze. Általános-
ságban megfogalmazva információk gyűjtését, a különböző álláspontok, vélemények 
megismerését jelenti. Ez minden más PD-eszköz (lásd a továbbiakban) alapja is, hiszen 
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csak úgy folytatható sikeres meggyőzési kampány, kulturális diplomácia vagy épp 
csereprogram, ha ismerjük azt a nemzetközi környezetet, illetve célcsoportot, amelyet 
befolyásolni kívánunk. Az információk gyűjtése ugyanakkor nem korlátozandó csak a 
PD-t végző szereplőkre. Abban ugyanúgy részt vesznek a klasszikus diplomácia kép-
viselői, mint a hírszerzés megfelelő szereplői. A nemzetközi rendszer más aktorainak 
véleményét vagy annak változását – bármennyire meglepően hangozhat is – két okból 
is hasznos ismerni: egyrészt azért, mert valamely negatív változás szükségessé teheti 
a megfelelő fellépést; másrészt azért, mert a nemzetközi rendszer részesei megnöve-
kedett számának és befolyásuk relativizálódásának köszönhetően egy másik szereplő, 
illetve szereplők véleményének, tevékenységének pozitív irányba történő változása 
megkönnyítheti vagy extrém esetben akár szükségtelenné is teheti a diplomácia más 
eszközeinek alkalmazását.

Nagyon szemléletes példa volt Svájc azon felismerése 1996-ban, hogy az ország 
pénzintézeteinek második világháborúban játszott szerepe, majd az azt követően foly-
tatott politikája a nemzetközi figyelem középpontjába került. A helyzet értékelése arra 
ösztönözte a svájci kormányt, hogy világos jelét adja annak, hogy meghallotta és meg-
hallgatta ezeket az egyre hangosabban és egyre kritikusabban megfogalmazott véle-
ményeket. A külügyminisztériumon belül a Presence Switzerland részleg létrehozása 
és a különböző társadalmi szereplők bevonásával 1997 és 2007 között folytatott „joint 
action, joint promotion” kampány megfelelő válasznak bizonyult.

2. Az érdekképviselet
Az érdekképviselet valamely kommunikációs tevékenység végzése vagy álláspont 
képviselete a nemzetközi környezet befolyásolása érdekében. Minden esetben aktív 
tevékenység. Hagyományosan ezt tekintik a diplomáciai képviseletek által végzett 
legfontosabb tevékenységnek, bár ma már semmilyen összefüggésben sem tekinthető 
kizárólagosnak. Sok más nemzetközi szereplő is folytat nemzetközi érdek-képviseleti 
tevékenységet, és a nagykövetségek is ellátnak sok más public diplomacy feladatot. Az 
érdekképviselet leggyakrabban valamely konkrét esemény kapcsán érvényesül, hatása 
leggyakrabban rövid távon érzékelhető. Éppen ezért az egyik legjobban beazonosítha-
tó és legszélesebb körben ismert public diplomacy eszköz. Nem kevésbé fontos, hogy 
épp a rövid távon elvárt eredményének hatására az érdekképviselet sikerességéről 
nagyon könnyű ítéletet mondani. Az alkalmazásának eredményeként elért siker vagy 
sikertelenség azonban nem szükségszerűen fedi le az esetlegesen később realizálható 
eredményeket. 

A sikeres érdekképviselet jó példája Kína társadalmi diplomáciája. A kétpólusú világ-
rend megszűnése óta Peking célkitűzése, hogy tudatosan megkülönböztesse önmagát a 
nyugati nagyhatalmaktól, és a nemzetközi rendszer általánosan elfogadott szereplőjévé 
váljon. Ehhez pozitív tartalmú koncepciókat keresett, amelyek elfogadottak a nemzetközi  
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szereplők többsége számára, és amelyekkel Kínát azonosítva maga az ország is elfoga-
dottá válik. Ezek lettek a „békés fejlődés, harmónia, kölcsönösen előnyös megoldások 
és a stratégiai partnerség”.22 Ennek jegyében nemcsak jelentős pénzügyi, kereskedelmi 
és infrastruktúra-fejlesztési együttműködéseket kezdeményezett a világ számos pontján 
– az európai fejlesztéspolitikai alapelvnek számító feltételesség követelménye nélkül – 
hanem kínai vállalatokat, tanárokat, orvosokat sarkallt arra, hogy külföldön folytassák 
tevékenységüket, ezzel is hozzájárulva a Kínáról kialakuló képhez. Délkelet-Ázsiában, 
Afrikában és Latin-Amerikában nagyon hatékonynak bizonyult ez a public diplomacy 
eszköz. Természetesen az érdekképviselet nem csak egyszeri feladat. Visszautalva a 
meghallgatás fontosságára, érdemes megemlíteni, hogy Kína – felismerve a politikájá-
val szemben elsősorban Afrikában megfogalmazódott kritikákat, nevezetesen, hogy az 
olcsó kínai termékek és nem ritkán a helyiekkel szemben alkalmazott kínai munkaerő 
kiszorítja az adott ország termékeit és munkavállalóit – 2006-ban új szabályozást foga-
dott el, amelyben a külföldön tevékenykedő vállalatokat arra kéri, hogy helyezzenek 
nagyobb hangsúlyt a „felelős vállalati magatartásra” és a „lokalizációra”.

3. A kulturális diplomácia
A kulturális diplomácia egy nemzetközi szereplő törekvése arra, hogy kulturális érté-
keinek bemutatásával, illetve kulturális erőforrásaink felhasználásával megismertesse, 
elfogadtassa, illetve megszerettesse más országok társadalmi szereplőivel saját kultú-
ráját, ezen keresztül magát az országot, és így alakítsa a nemzetközi rendszerben elfog-
lalt helyét. Bár számos példát lehetne hozni a kulturális diplomácia különböző irányú 
és volumenű alkalmazására, itt most a két talán végletnek tekinthető példa említése 
mellett a leginkább klasszikusnak tekinthető kulturális diplomáciai tevékenység bemu-
tatására szorítkozunk. A spektrum egyik végeként definiálhatók az „egyszeri akciók” 
– bármennyi elemből álljanak is. Ide sorolhatók a magyar kulturális évadok, amelyek 
egy-egy országot megcélozva, meghatározott időkereten belül kívánják felhívni a fi-
gyelmet a magyar kulturális értékekre, megismertetni azokat a célország kultúra iránt 
fogékony társadalmi szereplőivel, és ezen keresztül elfogadtatni vagy megszerettetni 
az országot magát. A spektrum másik végén a francia kulturális diplomácia áll, amely 
több is mint kulturális diplomácia, és amit összefoglalóan „frankofóniának” szokás ne-
vezni. Ez a francia nyelv terjesztésére és a franciára mint közvetítő nyelvre támaszko-
dó kulturális kapcsolatokra épülő, ám annál messzebb mutató együttműködési forma, 
amely saját intézményrendszerrel és nemzetközi politikai érdekérvényesítési akarattal 
és képességgel rendelkezik. 

A leginkább klasszikusnak tekinthető példa a brit kulturális diplomácia alapját képe-
ző British Council, amely 1934 óta folytatja tevékenységét. Eszközei, prioritásai, irányai 
változtak ugyan az elmúlt évtizedekben, de céljai mindvégig változatlanok voltak: az 
Egyesült Királyság külpolitikai törekvéseinek támogatása saját tevékenységén, valamint  
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a nemzetközi szervezetekkel és a nem kormányzati szereplőkkel való kapcsolatok épí-
tésén keresztül. „A siker érdekében a kulturális kapcsolatok építését szolgáló progra-
mok a kultúrák közötti kölcsönös megértést gátló akadályok lebontását célozzák.”23 
A British Council tevékenysége mindig meghatározott témák köré épül. Ezek a témák 
egyrészt önmagukban is üzenetet hordoznak, mivel ráirányítják a figyelmet azokra a 
kérdésekre, amelyeket a brit kulturális diplomácia tematizálni kíván – akár azért, mert 
az az ország szempontjából fontos, akár azért, mert a társadalom érdeklődést vagy 
felelősséget mutat a kérdés iránt. Másrészt bizonyos témák betölthetnek híd szerepet 
is a fogadó ország és a küldő ország között. Ezekben az esetekben elsősorban a foga-
dó ország közvéleményének érdeklődése határozza meg azt, hogy milyen kérdések 
mentén tud kiemelt figyelmet generálni a brit kulturális diplomácia. A British Council 
tevékenysége során természetesen nem csak a saját erőforrásaira támaszkodik. Együtt-
működik különböző állami és multilaterális intézményekkel, valamint nem állami sze-
replőkkel, mint a vállalatok, kutatóintézetek, NGO-k és természetesen a média. A BBC, 
a Világbank, az egyes minisztériumok ugyanúgy partnerei, mint a helyi civilszerveze-
tek vagy az adott országban érdekelt transznacionális vállalatok. Ez a kapcsolati és in-
formációs háló teszi lehetővé azt, hogy tevékenységét kellő hatékonysággal és a célkö-
zönség nézőpontjából kellő hitelességgel végezhesse. Ezek az együttműködési formák 
biztosítják azt, hogy tompuljon a British Council kormányzati álláspontot képviselő 
hivataljellege, és a helyi kulturális élet széles körben elfogadott szereplőjévé válhasson. 

4. A csereprogramok
A csereprogramok – vagy ahogyan Eisenhower amerikai elnök hívta: „people to people 
programs” – a PD hosszú távú eszközei.24 Céljuk, hogy olyan személyes benyomásokat 
generáljanak, olyan személyes kapcsolatok kialakítását segítsék elő, amelyek később hoz-
zájárulnak az adott ország megítélésének javításához. Ide tartoznak a különböző diákcse-
reprogramok, szakmai csereprogramok karrierjük elején lévő kutatóknak, politikusok-
nak, gazdasági szakembereknek, és természetesen fontos szerepet töltenek be a média 
képviselőinek szóló programok is. Ugyanakkor gyakran elkerülik a figyelmünket – holott 
ugyancsak ide sorolhatók – a kulturális diplomáciával metszethalmazt alkotó, művészek 
vagy művészeti csoportok kölcsönös meghívását, a fellépési lehetőségen túl személyes 
kapcsolatok építését célzó programok. Hasonló módon – csak földrajzilag a fogadó or-
szágban – a hosszú távú kapcsolatok lehetőségének megteremtését információk nyújtá-
sával, illetve érdekképviselettel ötvözik az adott ország megismertetéséhez a látogatók 
interakcióján keresztül hozzájáruló irodalmi illetve kulturális „sarkok”, miniközpontok, 
amelyek általában egy-egy nagyobb helyi intézmény keretein belül működnek. 

Minden bizonnyal a legismertebbek a csereprogramok közül az úgynevezett „visitor 
program”-ok, amelyek egyének utazásának, illetve tanulmányútjának segítségével biz-
tosítják a személyes kapcsolatok kialakítását. Az Európai Unió 1974 óta szervez ilyeneket,  
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amelyek keretében fiatal vezetők, szakemberek, újságírók látogatnak Brüsszelbe, Stras-
bourgba vagy Luxemburgba. Csak 2008-ban 19 újságírócsoport tett látogatást, és talál-
kozott hivatalnokokkal, kutatókkal és újságírókkal.25 Az Egyesült Államok esetében 
ilyen programok keretében évi harmincezer ember kerül kapcsolatba az országgal, il-
letve annak állami és nem állami szereplőivel – többek között mintegy nyolcvanezer 
amerikaival, akik maguk is hozzájárulnak a PD ezen formájának sikeréhez.26 A 21. szá-
zad kezdetének egyik legfontosabb amerikai külpolitikai prioritása, a terrorizmus elle-
ni fellépés esetében például kimutatható volt, hogy a létrejött nemzetközi koalícióban 
szerepet vállaló külföldi vezetők több mint fele résztvevője volt korábban az amerikai 
„International Visitors Program”-nak.27

A csereprogramok – mint public diplomacy eszközök – eredménye, illetve haté-
konysága jellegükből adódóan nehezen mérhető. A résztvevők korlátozott száma, 
szakmai pályájuk alakulásának bizonytalanságai, valamint az általuk végzett későbbi 
cselekedetek motivációinak lehetséges sokfélesége megnehezíti annak precíz értékelé-
sét. A fenti példához hasonló közvetett bizonyítékok azonban egyértelműen amellett 
szólnak, hogy a többi eszköz kiegészítéseként a csereprogramok fontos részei a public 
diplomacy-nak.

5. A média szerepe
A média szerepét a közvélemény formálásában a 20. illetve 21. században nehéz lenne 
alábecsülni. Mivel a közvélemény maga is egyre nagyobb mértékben nemzetköziesedik, 
bizonyos értelemben globalizálódik, annak formálása a nemzetközi környezet alakítá-
sának fontos része, és mint ilyen, a PD kiemelt területe. A média képessége a nemze-
ti, illetve a nemzetközi politika alakítására nem új keletű. Befolyása jól kimutatható 
a modern kori történelem során, jelentősége döntő volt az elmúlt évtizedek háborús 
konfliktusaiban. Gondoljunk csak a CBS véleményformáló szerepére a második világ-
háborúban, amikor a nagy-britanniai eseményeket tette az amerikai mindennapok ré-
szévé; vagy a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja adásaira, amelyek egy szebb 
és szabadabb világ képét sugallták a szocialista blokk lakóinak a hidegháború éveiben; 
vagy a CNN International híradásainak sokkoló képeire a délszláv háborúban; avagy 
a szeptember 11-i New York-i események képsoraira, amelyek órák alatt körbejárták a 
világot. Az egymással versengő állami és kereskedelmi csatornák, az analóg, a digitális 
és egyre meghatározóbb módon az online csatornák versenye mellett újabb és újabb 
kommunikációs technológiák jelennek meg és követelnek maguknak helyet a nemzet-
közi kommunikáció területén.

Némi leegyszerűsítéssel, de nagyon szemléletesen megragadva a 21. század média-
ujjlenyomatát, minden üzenet, amely átlépi a határokat, nemzetközi kommunikáci-
ónak számít. Az új kommunikációs csatornák és üzenettípusok kialakulásával olyan 
alternatívák jelennek meg, amelyeken keresztül nagy számú befogadóhoz juthatnak 
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el hitelesnek tekintett üzenetek. Ezt két faktor is erősíti: egyrészt a kommunikáció for-
máinak bővülésével az üzenet forrásának tekintett egyének hitelessége nő; másrészt a 
globális szinten mind nagyobb lélekszámú bevándorlóközösségek, illetve diaszpórák 
véleményformáló képessége erősödik. A külföldön élő közösségek a származási or-
szágból – általában informális csatornákon – érkező üzenetek jelentős multiplikátorai 
lehetnek. 

Ezeket a folyamatokat erősítik fel a rohamosan terjedő Web 2.0 technikák, azaz a 
különböző internetalapú szociális hálózatok: blogok, Facebook, Twitter, MySpace, 
YouTube, Wikipedia, Flickr stb. Mindezek a kommunikációs csatornák ma már szinte 
az élő tévéközvetítésekkel megegyező gyorsasággal, azokat klikkelésnyi késéssel kö-
vetve képesek üzeneteket eljuttatni a felhasználókhoz. Ezen túlmenően azzal a hatal-
mas kommunikációs előnnyel is rendelkeznek, hogy a befogadók meghatározó része 
az üzenet tartalma iránt nyitott, érdeklődő, az üzenet forrása felé bizalommal viseltetik. 
(Ennek korlátai a felhasználók és az indirekt kapcsolatok számának növekedésével, 
idővel nyilvánvalóvá válnak, de jelenleg még kezelhetők.) Jól mutatta ezt a 2009. júniu-
si iráni eseményekről a cybertérben megjelenő információk mennyisége, gyorsasága 
és hatása. Az internet adta új lehetőségek és a fejlődő Web 2.0 technológiák alacsony 
költségvonzatuk és jól definiálható, tematikus célközönségük révén jobban megfelel-
nek a nem állami szereplők public diplomacy céljainak, mint az államok igényeinek. 
Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezek az új kommunikációs 
csatornák a média többi formájához hasonlóan csak eszközt jelentenek, és valódi alkal-
mazhatóságuk a tartalomtól, a hitelességtől és elfogadottságuktól függ. Ezt támasztja 
alá a FARC elleni 2008-as bogotái felvonulás sikeressége (kétmillióan vettek részt), és a 
Chávez elleni 2009-es hasonló kezdeményezés sikertelensége.28 Márpedig épp könnyű 
hozzáférhetőségük miatt az azokon megjelenő tartalom igen sokféle, és a tévé- vagy 
rádiócsatornák számát sokszorosan meghaladó számossága miatt nehezen kontrollál-
ható.

Dale ugyancsak precízen mutat rá arra a dilemmára, hogy a média – mint a PD 
fontos eszköze – használatakor alaposan meg kell vizsgálni azt a kérdést is, hogy a 
nemzetközi rendszer azon szereplői, akiket a diplomácia befolyásolni kíván, milyen 
infrastrukturális feltételekkel és kommunikációs kultúrával rendelkeznek.29 Más és 
más a különböző médiumok jelenléte az egyes földrajzi területeken és társadalmi cso-
portokban, ezért különböző esetekben az eltérő eszközök komparatív előnyei alapján 
lehet meghatározni a legmegfelelőbbet. A világ bizonyos részein a televízió és a rövid-
hullámú rádió még mindig sokkal meghatározóbb, mint az internetalapú kommuni-
káció. Herbert az internethasználatra vonatkozó statisztikák alapján tesz erre vonat-
kozóan megállapítást: míg az Egyesült Államokban a lakosság 75 százalékának van 
internet-hozzáférése, Ázsiában ez a szám csak 17,4 százalék, míg Afrikában mindössze 
5,6 százalék.30
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6. A pszichológiai hadviselés
A PD sajátos formája a pszichológiai hadviselés, mivel a nemzetközi rendszer alakítá-
sára való törekvés ebben az esetben igen speciális céllal történik. Valószínűleg egyidős 
a hadviseléssel magával, és jelen van mind a nyílt katonai konfliktusokban, mind a hi-
degháború típusú ideológiai szembenállásokban. Egyes szerzők, mint például az alább 
összefoglalásként idézett Cull, ezért a PD külön eszközeként tárgyalják. Ez a megkü-
lönböztetés részben jogos, mivel azt a nemzetközi kapcsolatok szereplői speciális kö-
rülmények között, speciális eszközök felhasználásával folytatják. Annak megvalósítása 
során felhasználják ugyan a fentebb említett eszközök egy részét, de azokat gyakran 
fedett formában teszik. 

A fenti eszközök jellemzőit Cull megállapításainak31 továbbfejlesztésével a következő-
képpen összegezhetjük:

Eszköz Példa Időkeret Információ- 
áramlás Csatorna

Meghallgatás Közvélemény- 
kutatás

Rövid és hosszú 
táv Befelé Felmérések, humán 

erőforrás

Meggyőzés Nagykövetségi 
kommunikáció Rövid táv Kifelé Nagykövetség, 

minisztérium

Kulturális diplomácia Kulturális évadok Hosszú táv Kifelé Kirendeltségek, 
kultúrintézmények

Csereprogramok Akadémiai cserék Hosszú táv Befelé és kifelé Oktatási intézmények

Média Rádió, tévé, Web 2.0 Rövid és 
középtáv

Kifelé és befelé 
(Web) Hírügynökségek, internet

Pszichológiai 
hadviselés Dezinformáció Rövid táv Kifelé Fedett hálózatok

A public diplomacy korlátai

A public diplomacy-nak – mint minden más interaktív tevékenységnek – megvannak 
a maga korlátai. Ezeket Brown, Dizard és Richmond munkáit alapul véve elemezzük. 
Brown kiindulópontja, hogy a mai komplex nemzetközi rendszerben nincsenek tel-
jesnek, illetve véglegesnek tekinthető megoldások. Minden akció kivált valamilyen 
reakciót, és minden célcsoport, amelyet a PD befolyásolni próbál, maga is reagál, va-
lamint más szereplők befolyása alatt folyamatosan változik. Ezeknek a folyamatoknak 
az eredőjeként jön létre a nemzetközi környezet végső változása. Mivel a PD e változás 
előidézését célozza, ezért nem az egyszeri akciók szintjén lehet eredményes, hanem 
legfőképp közép- és hosszú távon. Ez az időtáv azonban olyan bizonytalansági fakto-
rokat hordoz magában, amelyek valószínűtlenné teszik a pontos előre jelezhetőséget. 
Ennek tökéletes példája a hidegháború alatt folytatott amerikai PD, amelynek célja a 
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szocialista rendszer megbuktatása volt, de sem annak időpontját, sem annak mikéntjét 
nem tudta közvetlenül befolyásolni.32 A másik fontos korlát – ahogyan Richmond fo-
galmaz – abban rejlik, hogy a PD, annak is elsősorban a hosszú távú eszközei, vagyis a 
kulturális diplomácia és a csereprogramok, csak a változások „magját” ültetik el, azok 
beéréséhez a befolyásolni kívánt nemzetközi környezet megfelelő klímaváltozására és 
a megcélzott nemzetközi szereplők nyitottságára van szükség.33 Dizard még óvatosab-
ban ítéli meg a PD lehetőségeit, amikor rámutat: minden közlésre igaz, hogy az infor-
mációk eljuttatása a megcélzott nemzetközi szereplőkhöz még nem jelent automatiku-
san sikert. Nem biztosítja feltétlenül azt, hogy el is fogadják az adott véleményt illetve 
azonosulnak az adott állásponttal.34 A lehetőségek és korlátok mérlegelésekor fontos 
visszautalni a PD ideális esetben egymásra épülő tevékenységeire, mivel a szisztema-
tikus, egymásra épülő tevékenységek koherens összessége biztosíthatja annak haté-
konyságát, és az egyes tevékenységek szelektív alkalmazása lehet leginkább felelős az 
esetleges kudarcokért. 

A nemzetközi rendszer változásának következtében – amint azt mindhárom említett 
szerző is hangsúlyozza – annak a kettősségnek lehetünk tanúi, hogy amíg a hatékony 
PD érdekében a célcsoport egyre precízebb meghatározása válik szükségessé, a PD-t 
tudatosan végző szereplők száma folyamatosan nő. Korábban elsősorban államok vé-
geztek public diplomacy tevékenységet, ám a határokon átnyúló, mind intenzívebb gaz-
dasági és társadalmi kapcsolatok révén egyre több nem állami szereplő kapcsolódik be 
ebbe a tevékenységbe. A belpolitika külpolitizálódása következtében mind több kérdés 
kerül a nemzetközi kapcsolatok szintjére. Az eszközrendszer folyamatos fejlődésével és 
a hozzáférés könnyebbé válásával fokozatosan növekszik azon nem állami szereplők 
száma, akik képesnek érzik magukat egy adott téma befolyásolására, és a globalizáció 
adta lehetőségeket kihasználva ezek a szereplők mind több esetben kívánnak részt venni 
a nemzetközi környezet alakításában. A hatékonyság érdekében szükséges a célcsoport 
szűkítése, mivel a szereplők számának növekedése jelentősen megnehezíti, esetenként 
korlátozza az egyes nemzetközi aktorok public diplomacy tevékenységét.

A PD korlátai között említhetjük közvetett módon azt a tényt is, hogy tevékenységé-
nek eredménye nehezen számszerűsíthető és nehezen mérhető, aminek következtében 
intézményi szinten a tervezés és a szükséges erőforrások megfelelő allokációja is prob-
lémássá válhat. Ez elsősorban a hosszú távú eszközök esetében jelent nehézséget, de a 
költségvetési megfontolások a PD egészére kihatással lehetnek.35

Természetesen a public diplomacy-nak – ugyanúgy, mint a hagyományos diplomá-
ciának – korlátot szabhat az az ország, amelynek területén, illetve amelynek társadalmi 
szereplőit befolyásolva az adott nemzetközi szereplő alakítani kívánja a nemzetközi 
környezetet. Ez a fajta korlátozás irányulhat magára a nemzetközi szereplő tevékeny-
ségére vagy a befolyásolni kívánt társadalmi szereplőkre, lehet adminisztratív, techni-
kai, jogi vagy politikai.



1532010. tél

A társadalmi diplomácia (public diplomacy) újraértelmezése a 21. században

A megfelelő kifejezés kiválasztása

A klasszikus diplomáciától való megkülönböztetésként gyakran találkozhatunk a civil 
diplomácia, a nyilvános diplomácia kifejezésekkel vagy a public diplomacy magyar 
szövegkörnyezetben való használatával. Nyusztai ír például civil diplomáciáról, „mely 
a szorosan vett állami/nemzeti külpolitika végrehajtásának körébe nem tartozó, de azt 
változatos eszközökkel elősegíteni képes, továbbá saját célkitűzésekkel is rendelkező, 
szerteágazó civil (politikai, társadalmi, emberjogi, szociális, kulturális, tudományos, if-
júsági, stb.) szerveződések tevékenység[ét], amely az adott szakterületi együttműködés 
kétoldalú, de főként multilaterális keretekben történő ápolására, a kormányzati szféra 
és a nemzetközi közvélemény pozitív befolyásolására irányul”.36 A „civil diplomácia” 
a klasszikus államok által végzett diplomáciai tevékenység fontos kiegészítője, amit 
nem állami szereplők végeznek. Nagyon fontos különbséget tenni az állami diplomá-
cia és a nem állami szereplők által végzett „civil” diplomáciai tevékenység között, de ez 
csak a cselekvő aktor szerinti kategorizálás, és a 21. század kommunikációs robbanása, 
a globalizáció hatásai és a belpolitikai témák külpolitizálódása nyomán a határok mind 
jobban el is mosódnak, és egymást kiegészítő, párhuzamos tevékenységgé válnak.  
A civil diplomácia a PD részhalmazát képezi, de semmi esetre sem tekinthetjük egyen-
értékű megfelelőjének. Nagy Lilla nyilvános diplomáciaként említi a PD-t, amely az ő 
megfogalmazásában „elősegíti az adott ország érdekeinek megvalósulását”.37 Ugyan-
csak nyilvános diplomáciáról ír Nagy Péter: „[a] nyilvános diplomácia kritikus részé-
vé vált a diplomácia repertoárjának. A közlekedési és kommunikációs forradalomnak 
köszönhetően az államok vezetőit, a diplomatákat több ember, több helyen láthatja és 
hallhatja, mint korábban bármikor. A nagy tapasztalatokkal rendelkező nyilvános dip-
lomácia képes befolyásolni a közvéleményt, hogy megnyerje támogatását a képviselt 
ország politikája és álláspontja mellett.”38 Szilágyi megkülönbözteti a hagyományos és 
az új nyilvános diplomáciát, és amíg az elsőn a propaganda külpolitikai célú, állami 
szintű alkalmazását érti, addig „az új nyilvános diplomácia döntően a párbeszéden, a 
meggyőzésen, az értékek közvetítésén, a civil társadalom aktív közreműködésén ala-
pul, a stratégiai célok hosszú távú érvényesítésére hálózatos formában szerveződik, és 
a közreműködő szereplők sokszínű és széles köre közvetlenül lép, illetve kerül kapcso-
latba egymással”.39 A „nyilvános diplomácia” nem szerencsés, mivel a titkossal helyezi 
szembe, holott a hangsúly nem ezen a jellemzőn van. Nem minden public diplomacy, 
ami nyilvános, és nem is minden nyilvános, ami public diplomacy. 

A fenti megközelítések mind a PD nagyon fontos tulajdonságaira utalnak, de annak 
vagy csak bizonyos részeit fejezik ki, vagy túlzott hangsúlyt helyeznek egy bizonyos 
jellemzőjére. Azt végezhetik államok és nem állami szereplők is. Mint arra a kategori-
zálás során Cull rámutat, a PD-nak nem feltétlenül minden típusa nyilvános, és bár a 
célcsoport leggyakrabban a civil társadalom szereplőiből kerül ki, ez sem kizárólagosan 
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és nem is minden esetben igaz.40 Megítélésünk szerint a public diplomacy-t legponto-
sabban a „társadalmi diplomácia” kifejezéssel lehetne a magyar nyelvben azonosítani. 
Ez fejezi ki legjobban a fogalom összetettségét, a klasszikus diplomáciától való külön-
bözőségét, az azt végzők kibővült körét, célcsoportját, legfőbb jellemzőjét, valamint a 
nemzetközi rendszer 21. századi változásaihoz való viszonyulását. 

Összegzés

A fentebb megfogalmazott adottságok, fejlődési lehetőségek és korlátok alátámasztani 
látszanak azt a terminológiaválasztást, hogy összefoglalóan ezeket a tevékenységeket 
társadalmi diplomáciának nevezzük – tekintettel egyrészt arra, hogy annak célcsoport-
jai elsődlegesen társadalmi (nem állami) szereplők, másrészt arra, hogy azt a társadalom 
bármely nemzetközi szereplője végezheti – egyre nagyobb mértékben a nem állami sze-
replők. Definíciószerűen megfogalmazva tehát „a társadalmi diplomácia valamely nem-
zetközi szereplő törekvése a nemzetközi környezet alakítására más ország társadalmi 
szereplőivel való érintkezésen keresztül”. Ahogyan Madeleine Albright az államok által 
folytatott diplomáciai tevékenység szempontjából nézve már az ezredfordulón megfo-
galmazta: „Korunkban a társadalmi diplomácia nem csak jó, ha van. Az a külpolitikánk 
központi elemét kell, hogy képezze.”41 A rendelkezésre álló eszköztár folyamatosan 
változik, a technikai fejlődést követve bővül, illetve egyes eszközök háttérbe szorulása 
révén bizonyos esetekben szűkülhet is. A 21. században a gazdasági és társadalmi kap-
csolatok globalizációja, a növekvő mobilitás, valamint a kommunikációs technológiák 
rohamos terjedésével párhuzamosan zajló költségcsökkenés következtében megválto-
zik az egyes eszközök egymáshoz viszonyított relatív súlya. A gyorsuló kommuniká-
ció miatt a rövid távú eszközök szerepe előtérbe kerül, míg a hosszú távú eszközök 
látszólag háttérbe szorulnak. A megnövekedő globális információmennyiség hatására 
az egyes eszközök eredményessége változik, hatékonyságuk bizonyos értelemben ne-
hezebben mérhető. Mindezek a változások azonban nem vonják kétségbe a társadalmi 
diplomácia összetett eszköztárának hasznosságát. „A lisszaboni szerződés, amely 2009. 
december 1-jén lépett hatályba, tovább erősíti az EU társadalmi diplomáciai tevékeny-
ségét az Európai Külügyi Szolgálat (European External Action Service) létrehozásával, 
ami integrált európai diplomataszolgálatként fog működni, és összefogja a diplomáciai 
eszközöket – a társadalmi diplomáciai programokat, gazdasági és politikai lépéseket, 
fejlesztési és válságkezelési eszközöket – annak érdekében, hogy segítse egy hatékony 
diplomácia egységes stratégiájának megvalósítását.”42 A cél a jövőben is változatlan ma-
rad, az eszközök rendelkezésre állnak. Minden nemzetközi szereplő – legyen az állami 
vagy nem állami – lehetőségeinek függvényében, az eszközök legmegfelelőbb kombiná-
ciójának használatával alakíthatja hatékonyan a nemzetközi környezetet.
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A társadalmi diplomácia (public diplomacy) újraértelmezése a 21. században

A 21. századi globális diplomácia korában a nemzetközi politika formálása és a tár-
sadalmi diplomácia közötti éles határvonal várhatóan elmosódik. Utóbbi nemcsak egy 
eszköz lesz a sok közül, amely elősegíti valamely nemzetközi szereplő törekvését a 
nemzetközi környezet alakítására, hanem megkerülhetetlen részévé válik a nemzetkö-
zi kapcsolatok formálásának. 
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Résumé

Résumé

Rethinking Public Diplomacy in the 21st Century

Public diplomacy has been discussed in the literature of international relations more 
frequently in the past decade than ever before. The increasing number of influential 
non-state actors, the strengthening of the global civil society, the rapid development of 
communication technology and the increasing number of transnational interactions in 
the globalizing world have transformed the international system and modified the rele-
vance of the different interactions. The paper focuses on public diplomacy, its increasing 
role as an instrument of both states and non-state actors, its origin and its various defini-
tions. It presents the different layers and the complexity of public diplomacy processes 
used by international actors. After analyzing the activities (connecting, understanding, 
informing, convincing, influencing), instruments (listening, advocacy, cultural diplo-
macy, exchange, media, psychological warfare) and limitations of public diplomacy, the 
paper proceeds to identify a proper translation into Hungarian that best captures the 
complex meaning of the term and therefore could serve as the equivalent of the com-
monly used English term in the Hungarian literature of international relations. 




