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Sármhadjárat

Immár öt éve, 2008. augusztus 8-án, helyi idő szerint este 8 órakor, a „Madárfészek” 
névre elkeresztelt pekingi stadionban 90.000 ember figyelte lélegzetvisszafojtva, 
ahogy a Kínai Népköztársaság berobbant a modernkori olimpiai játékok történe-

tébe. A nyitóünnepséggel ugyanakkor az a folyamat is elérte csúcspontját, melyet a 
nemzetközi sajtó nemes egyszerűséggel a „sármhadjárat”, azaz charm offensive névvel 
illetett. Ez a folyamat összegezte Kína azon törekvéseit, melyekkel a Népköztársaság 
önmagát megkerülhetetlenül fontos, ugyanakkor vonzó és megbízható szereplőként 
kívánta bemutatni a nemzetközi nyilvánosság előtt. A siker első jelei már akkoriban 
egyértelműek voltak: 2008-ban több szó esett Kínáról, mint az 1989-es Tienanmen téri 
események óta valaha.

Kína új arculatának kérdése 2008 óta mit sem veszített aktualitásából és politikai 
relevanciájából. Kiváló példa erre Wen Jiabao (Ven Csia-pao)1 miniszterelnök európai 
látogatása, 2011 júniusában.2 A magyarországi, németországi és nagy-britanniai talál-
kozókat nem csupán hatalmas médiafigyelem, hanem magas politikai és gazdasági 
elvárások is kísérték. Ezek nagyobbrészt valóra is váltak, s így az Európa-turné kínai 
szempontból győzelmi menetté változott, ami a reálpolitikai tényezők mellett az igen 
kedvező nemzetközi környezetnek is köszönhető volt.

A pozitív fogadtatáshoz pedig minden bizonnyal hozzájárult az a tudatos diplomá-
ciai imázsépítő tevékenység, melyet a szakirodalom a public diplomacy (PD, magyar for-
dításban „nyilvános diplomácia”) névvel illet. Amennyiben elfogadjuk, hogy az elmúlt 
évek intenzív kínai PD-tevékenysége olyan sikeres volt, hogy képessé vált a nemzetkö-
zi közvéleményt számára kedvező módon befolyásolni, ez nem csupán Kína külpoliti-
kai gyakorlatában jelent hatalmas előrelépést. Az így szükségessé váló különbségtétel 
a projekciók és a valós hatalmi viszonyok között egyúttal új analitikai kihívásokhoz is 
vezet, melyek szükségessé teszik a PD kínai modelljének elemzését.
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A jelen írás tehát abból indul ki, hogy Kína, politikai berendezkedése ellenére, nem 
az autokrata államokra jellemző, tiszta propagandát folytat a külföldi közvélemény irá-
nyába, hanem nagy sikerrel honosította meg és gyakorolja diplomáciájában a nyugati 
államokra jellemző public diplomacyt. Témánk tehát azoknak a célzott diplomáciai törek-
véseknek az elemzése, melyek segítségével Kína azon fáradozik, hogy a világ figyelmét 
magára vonja, miközben pozitív képet alakít ki magáról a politikai nyereség reményé-
ben. Mindehhez pedig az elsődleges források figyelembe vétele mellett megragadjuk a 
lehetőséget arra is, hogy néhány, a téma külföldi irodalmában született írásból szemez-
gessünk.

Az új modell

Elméleti alapok

A public diplomacyról általában

Mindenekelőtt érdemes egy pillantást vetni a public diplomacy általános jellemzőire. 
A PD gyakorlata semmi esetre sem nevezhető új jelenségnek. Maga a kifejezés már 
1965-ben használatos volt. Ennek ellenére a kapcsolódó elmélet meglehetősen fiatal.3 
A témában való kutatások csak 2001 után hódítottak teret, amikor az USA nemzetközi 
megítélése az iraki háború és az ahhoz kötődő háborús retorika miatt megromlott. Az 
amerikai public diplomacy kudarca témánk szempontjából két fontos következménnyel 
járt. Egyrészt a PD elméletének és gyakorlatának alapos újragondolásához vezetett. 
Másrészt az USA háttérbe szorulásával olyan légüres tér keletkezett, amely lehetővé 
tette, hogy más államok, így Kína is, reflektorfénybe kerüljenek, sőt kedvezőbb elbírá-
lásban részesüljenek a világ nyilvánossága előtt.

Fiatal elméletek esetén különösen fontos az egyértelmű terminológia felállítása. Az 
a meglehetősen tág definíció, amelyet jelen írás alapul vesz, Nicholas J. Culltól, a Uni-
versity of South California prominens PD-programjának vezetőjétől származik. Cull 
a következő definíciót kínálja fel: „[a public diplomacy] az a folyamat, melynek során 
nemzetközi szereplők külpolitikai céljaik megvalósítására törekednek, a külföldi kö-
zönséggel történő kapcsolatfelvételen keresztül”.4 Más szóval, a PD tulajdonképpen a 
nemzetközi szereplők azon diplomáciai tevékenységét takarja, amelynek célközönsége 
a külföldi publikum – illetve annak egyes csoportjai –, a végső célja külpolitikai straté-
giák megvalósítása, a tevékenység maga pedig a külpolitikai párbeszéd igen intenzív 
formáját ölti magára.

Ehhez a definícióhoz szükséges lehet rövid kiegészítést fűzni. A public diplomacy – je-
len írás értelmezésében – két alapvető irányba működhet. A fentiek szerint alapvetően 
belülről kifelé irányuló tevékenységként lehet definiálni, vagyis az adott kormánytól a 
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nemzetközi közvélemény irányába mutat. Ugyanakkor, szem előtt tartva az egyes or-
szágokra jellemző sajátosságokat, a PD számos esetben a saját, hazai publikum irányába 
is orientálódhat. Jó példa erre a német szövetségi külügyminisztérium, az Auswärtiges 
Amt tevékenysége, amely különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy nemzetközi pro-
jektekről a német állampolgárokat is tájékoztassák. Ez a visszacsatolás még erőtelje-
sebben jelentkezik Kína esetében, ahol, mint arra a későbbiekben bővebben kitérünk, a 
public diplomacy a belföldi propaganda eszköze is lehet.

Célok, eszköztár

A public diplomacy céljaival, tartalmával és eszköztárával kapcsolatos utalást a fogalom 
egy részletesebb meghatározásában találhatunk. E szerint a public diplomacy értékeket, 
politikákat és érdekeket közvetít. Ez a tevékenység azonban nem egyoldalú, hanem 
a kölcsönös megértés elősegítésére törekszik. Cél továbbá a kapcsolatok elmélyítése, a 
konfliktusok esélyének csökkentése, valamint a negatív benyomások ellensúlyozása – 
más szóval, egy adott ország érdekeinek promóciója egy másik országban.5

Az ehhez mozgósítható eszközök listája gyakorlatilag kimeríthetetlen: a nemzetközi 
csereprogramoktól kezdve a médiaelemzésen, kérdőíves felméréseken át egészen a se-
gélyprogramokig bármi szóba kerülhet. Minden megengedett, ami pozitív benyomást 
kelt és egyúttal a lehető legnagyobb sajtóvisszhangot ígéri. A modern és effektív public 
diplomacy hasznot húz a kisebb volumenű projektekből éppúgy, mint az olimpiai játé-
kokhoz vagy a futball-világbajnoksághoz hasonló megarendezvényekből; a hagyomá-
nyos sajtómunkából éppúgy, mint a legmodernebb internetes alkalmazásokból.

A public diplomacy elemei

A public diplomacy szakterületeken átívelő természete, összetettsége egyértelművé válik, 
ha megvizsgáljuk, milyen alkotóelemekből áll. Gyakorlati orientációja miatt nehezen el-
választható más diplomáciai területektől. Rangja és – mindenekelőtt – alkalmazásának 
mikéntje az adott ország mindenkori külügyi stratégiájától, intézményi berendezkedé-
sétől függ. Ezen felül a diszciplína gyökerei a hagyományos diplomácián túl egészen a 
marketing és branding területéig nyúlnak vissza.6

Nicholas J. Cull egy 2008-as írása szerint a public diplomacy öt alapvető elemből épül 
fel, melyek egyúttal a főbb tevékenységi területek irányába is mutatnak. Ezek az ele-
mek pedig a „figyelem” (listening), a „képviselet” (advocacy), a „kulturális diplomácia” 
(cultural diplomacy), a „cserediplomácia” (exchange diplomacy), valamint a „nemzetközi 
hírközlés” (international broadcasting).7 A lista első két eleme rövid magyarázatra szo-
rulhat. A „figyelem” ebben az értelemben a nemzetközi szereplővel vagy annak po-
litikai irányvonalával kapcsolatos vélemények összegyűjtését és elemzését jelenti. 
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A „képviselet” azokat a kommunikációs törekvéseket fedi le, amelyek kifejezetten esz-
mék, értékek vagy bizonyos politikai célok népszerűsítésére irányulnak.

Ez az összetettség garantálja a public diplomacy módszertani sokszínűségét és haté-
konyságát. Természetesen az egyes alkotóelemek közötti hierarchia vagy alkalmazási 
aránya országról országra változhat. Cull szerint ugyanakkor ezek az elemek kívána-
tosak egy átfogó PD-tevékenység megvalósításához. Felhívja a figyelmet arra is, hogy 
a public diplomacy sikerének kulcsa a nyitottságban, a kölcsönösségben, valamint a kap-
csolatok tartós, hosszú távú ápolásában rejlik.8

Soft power – a gyengéd vonzerő

Ebben a kontextusban elengedhetetlenné válik még egy fogalom megemlítése, amely 
a public diplomacy kortárs gyakorlatában és elméletében kiemelkedő szerepet játszik – 
ez pedig nem más, mint a puha erő, a soft power koncepciója. A fogalom relevanciája 
azonnal megmutatkozik, ha felidézzük, hogy Joseph S. Nye szerint a soft power azon a 
képességen alapszik, amellyel a másik fél preferenciái megváltoztathatóak.9 Egy ország 
esetében e képesség forrásai: az ország kultúrája, politikai eszméi és külpolitikája. Ezek 
az elemek pedig megegyeznek azokkal a tartalmakkal, amelyeket a kormányok a PD 
segítségével kommunikálni szeretnének. Nye állítása szerint a public diplomacy tulaj-
donképpen nem más, mint eszköz a soft power megalapozásához.

Public diplomacy vagy propaganda?

A fentieken kívül érdemes megemlíteni a public diplomacy és a propaganda közötti 
különbségtétel problematikáját is. Jelen írás az egyértelmű terminológia érdekében a 
két koncepciót különálló, egymástól jól elválasztható fogalomként kezeli. Ezzel annak 
a módszertani fejlődésnek a létét ismeri el, melynek során a propaganda és a public 
diplomacy különvált egymástól.

A hidegháború alatt, a Szovjetunió ellen irányuló amerikai ideológiai hadviselés 
fénykorában még nem lehetett a két fogalmat egymástól megkülönböztetni. A public 
diplomacy mint terminus, csupán az amerikai propaganda leírására használt eufémiz-
mus volt.10 Bár az értékek és az adott ország által képviselt politikai ideológiák népsze-
rűsítése még mindig meghatározó szerepet játszik, napjaink nyilvános diplomáciája – a 
hidegháborús propaganda-hadviseléssel szemben – leginkább dialóguson, kölcsönös-
ségen és együttműködésen alapuló kommunikációs tevékenységként írható le. A pro-
paganda legfontosabb eleme az ideológia, s ennek jegyében eszközei is egyoldalúak, és 
elsősorban agitációra használatosak. Ugyanakkor a public diplomacy korábban felsorolt 
alkotóelemei is jól illusztrálják, hogy jóval összetettebb tevékenységről van szó, mint a 
propaganda esetében. A public diplomacy fő hangsúlya nem feltétlenül a másik fél meg-
győzésén, hanem inkább a kapcsolatteremtésen és a kapcsolatok ápolásán nyugszik.11
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Nem tagadható, hogy a public diplomacy és a propaganda között húzódó határ meg-
lehetősen nehezen definiálható, és továbbra is parázs elméleti vitákra ad okot. A fő 
komplikációt az autokrata rezsimek adják, tekintettel általában igen erős ideológiai 
beágyazottságukra és intézményi rendszerükre. Jelen írás azonban a public diplomacy 
és a propaganda megkülönböztetésére normatív megközelítés helyett inkább formális 
szempontokat kíván alkalmazni. Ebben a tekintetben pedig kijelenthető, hogy napjaink 
Kínai Népköztársaságának diplomáciai gyakorlatában a fenn definiált, modern public 
diplomacy érhető tetten, ahol a tartalmi elemek puszta átadásán kívül maga a kapcsolat-
tartás is létfontosságúvá válik.

A public diplomacy kínai modellje

A kijelentés, mely szerint a public diplomacy a kínai külügyi tevékenység mindenna-
pos részét képezi, hivatalos kínai források segítségével is igazolható. Ezek a források 
a public diplomacy kifejezéssel utalnak azokra az erőfeszítésekre, melyek Kína jó hírét 
hivatottak öregbíteni a nemzetközi nyilvánosság körében. Érdemes például egy pil-
lantást vetni a kínai külügyminiszter, Yang Jiechi (Jang Csie-cse) beszédére, melyet a 
„China Development Forum 2011” elnevezésű rendezvény alkalmából tartott, s benne a 
küszöbön álló tizenkettedik ötéves periódus perspektíváit vázolta fel. A beszéd a fontos 
partnerekhez, a szomszédos államokhoz és a fejlődő országokhoz fűződő kapcsolatok 
elmélyítését, s így a public diplomacyt a kínai diplomácia legitim és fontos alkotóeleme-
ként és egyúttal feladataként említi meg.12

Ezt támasztja alá egy Chen Yuminggel (Csen Ju-ming), a Kínai Népköztársaság 
ausztráliai nagykövetével készült interjú is.13 Ebben a nagykövet a public diplomacyt a 
kínai diplomáciai és konzuli képviseletek mindennapi munkájának természetes része-
ként mutatja be. Idézi Yang Jiechi külügyminisztert is, akinek a szavaiból következtet-
hetünk arra, hogy a PD tudatos gyakorlati alkalmazását az aktuális politikai kihívások 
felismerése eredményezte, és igen magas helyi értékkel bír.14

A kérdésre, hogy melyek ezek a politikai kihívások, Ingrid d’Hooghe adja meg a 
választ tanulmányában, amelynek elemzési szempontjait a jelen írás részben átveszi. 
D’Hooghe számos, egymással szoros kapcsolatban álló tényezőt sorol fel, amelyek a 
kínai PD célkitűzéseit és módszereit formálják. Az első a gyors gazdasági fejlődés, mely 
nem csupán közvetítendő tartalom, hanem cél is, hiszen a kiterjedt kapcsolati háló és 
Kína jobb külföldi megítélése mindenképpen gazdasági előnyökkel is járhat. Másrészt 
komoly változások tapasztalhatóak a kínai diplomáciában, mind elméleti, mind gya-
korlati szinten. D’Hooghe ezzel kapcsolatban Hu Jintao (Hu Csin-tao) harmonikus 
világról szóló elméletét emeli ki, mely mindenképpen összekapcsolható Kína békés 
felemelkedésének (peaceful rise) ideáljával. Ez utóbbit egy ellenséges nemzetközi miliő 
feltétlenül veszélyeztetné, s ez elengedhetetlenné teszi a Kínával kapcsolatos bizalmat 
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növelő lépéseket. Végül a kínai diplomácia belső szerkezetének fejlődésével párhuzam-
ban áll az a tény, hogy Kínának egyre nagyobb mértékben kell reagálnia a globális 
kihívásokra. Ide sorolhatjuk az olyan példákat, mint a pénzügyi válság, a terrorizmus, 
az energiabiztonság kérdései vagy éppen az egyéb biztonságpolitikai kérdések, mint 
például az észak-koreai és az iráni atomprogramok. Ezek a tényezők mind kedvezőtle-
nül befolyásolhatják Kína békés felemelkedését.15

D’Hooghe-nak teljes mértékig igaza van, amikor amellett érvel, hogy a PD beve-
zetése a kínai gyakorlatban valójában kísérlet a nemzetközi környezet egyre növekvő 
komplexitásának kezelésére. Ezt Yang Jiechin idézett szavai is megerősítik. Az 1989-
es Tienanmen téri események után izolált Kínának nem maradt más választása, mint 
a hivatalos állásfoglalásokon keresztül folytatott diplomáciai álkommunikációt maga 
mögött hagyni és az önkifejezésre új, effektív, párbeszéden alapuló eszközöket keresni.

Intézményi felépítés, a legfontosabb szereplők

D’Hooghe és Ann-Marie Brady elemzéseinek tanulsága szerint a kínai public diplomacy 
megtervezésében és kivitelezésében – habár igen egyértelmű központi üzenetek azono-
síthatóak – több intézmény is részt vesz. Mindenekelőtt igen markáns szerephez jut az 
Államtanács Információs Irodája (State Council Information Office, a továbbiakban: SCIO) 
és a Kínai Kommunista Párt (KKP) külföldi propagandáért felelős irodája (Foreign Pro-
paganda Office of the CCP).16 Az SCIO 1991-es létrejötte alapozta meg a kínai diplomácia 
mai arculatát. Az új, nyitott hangvétel, a professzionális hozzáállás és változatos mód-
szertan a jelenlegi formájában az SCIO egykori karizmatikus vezetője, Zhao Qizheng 
(Csao Csi-cseng) irányítása alatt, 2005 után alakult ki. És úgy tűnik, hogy az utód, Cai 
Wu (Caj Vu) is ezt az irányvonalat kívánja követni.17

Az SCIO szorosan együttműködik a kínai külügyminisztériummal is, melynek tá-
jékoztatásért felelős osztálya (Information Department of the Ministry of Foreign Affairs) 
feltétlenül megemlítendő a public diplomacy intézményi hátterének kontextusában. Nem 
szabad megfeledkezni a kínai kultuszminisztériumról sem, mely a kínai nyelv terjesz-
téséért felelős szervvel, a Hanbannal együtt jelentős szerepet játszik a kulturális projek-
tek ápolásában.

A fontos szereplők listája nem lenne teljes az állami vezetők említése nélkül.18 Elég 
csupán Wen Jiabao miniszterelnöki találkozóira és egyéb protokolláris tevékenységére 
gondolni, melyeket mindig hatalmas médiafigyelem övez. Rövid illusztrációként álljon 
itt ízelítő Wen Jiabao 2011. augusztusi programjából. 2011. augusztus 10. és 19. között 
fogadta a mozambiki, Sri Lanka-i és bolíviai elnök mellett Emil Boc román miniszterel-
nököt és Joe Biden amerikai elnökhelyettest.19 Emellett meghívására száz, a földrengés 
által sújtott Tohoku területéről származó japán gyermek pihenhetett két hétig Hainan 
tartományban.20 Wen Jiabaónak a wenzhoui (Vencsou) vonatszerencsétlenség helyszí-
nére tett látogatását szintén nagy médiafigyelem kísérte.21
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A public diplomacy sajátossága, hogy nagy hangsúlyt fektet a nem állami szereplők 
bevonására is. A kínai „akadémiai és szakmai hálózatok, NGO-k, külföldön élő kínai-
akat tömörítő egyesületek, baráti szövetségek, testvérszervezetek, diákok és turisták” 
számának növekedése már 2007-ben Ingrid d’Hooghe elemzésének az egyik legfonto-
sabb aspektusát képezte.22 Számára a fő kérdést az jelentette, hogy lehetséges-e ezeket a 
szereplőket teljes mértékig állami kontroll alá vonni – s a konklúziója óvatos nemleges 
válasz volt.

Azóta Kína is felismerni látszik a téma fontosságát, és a dilemmára igen pragma-
tikus megoldást talált. A nem állami szereplők közötti kommunikáció ügyét a people-
to-people diplomacy jegyében a nyilvános diplomáciája részévé tette. Felfedezte ugyanis 
a Kína iránti bizalom növelése szempontjából a privát szereplők interakciójában rej-
lő lehetőséget. Nem mellékes az így létrejövő széles és közvetlen kapcsolati tőke 
sem. A hivatalos kínai állásfoglalás tehát a nem állami szereplők és külföldi partnereik 
közötti párbeszéd ösztönzése mellett tesz hitet. Az állam látszólag hátralép, és irányító 
szerep helyett inkább moderál.

Kína pedig ezzel a módszerrel immár a legmodernebb alkalmazások – Cull megjelö-
lésével élve: a New Public Diplomacy – irányába mutat.23 A téma fontosságát jól illusztrál-
ja az az idén immár harmadízben megrendezett, rangos, kétoldalú konferencia, mely a 
China–US High Level Consultation on People-to-People Exchange nevet viseli.24 Míg a kínai 
oldalt Liu Yandong (Liu Jan-tung) államtanácsos asszony vezette, az amerikai delegáció 
élén a külügyminiszter, Hillary Clinton állt. A mechanizmus létrejöttéről pedig a leg-
magasabb szinten, Barack Obama kínai látogatása során született döntés.25

Publikum

A főbb kínai szereplők azonosítása után nem feledkezhetünk meg a célközönségről 
sem. Mint arra korábban már utaltam, a public diplomacy definíciója szerint a külföldi 
publikum felé fordul. Ugyanakkor számos nemzeti modellben megfigyelhető a vissza-
csatolás a hazai közönség irányába is – ami természetesen országonként más és más 
súllyal esik latba. Kína esetében ez a visszacsatolás rendkívül nagy hangsúlyt kap. Ezt 
bizonyítja az is, hogy a public diplomacyért felelős szervek együttműködnek a belföldi 
propagandáért felelősökkel.26

Az, hogy Kína a hazai közvéleményt potenciális célközönségként bevonja, legitimá-
ciós funkcióval bír. Könnyedén belátható, hogy a KKP ezt a funkciót előszeretettel ki is 
használja. A külföldi sikerei révén szívesen közvetíti otthon is egy olyan professzionális 
kormány képét, amely kézzelfogható eredményeket ér el, és nemzetközi elismerésben 
részesül. Mindezt, természetesen, a minél szélesebb támogatás reményében teszi.

Érdekes lehet itt megemlíteni a legitimációs funkció és a nacionalizmus közötti kap-
csolatot. A kérdéssel Gustav Kempf is foglalkozik kiváló monográfiájában, miközben 
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azt vizsgálja, miként alkalmaz a KKP nacionalista ideológiát önnön hatalmi pozíci-
ójának megszilárdítására.27 Kempf pragmatikusan summáz, amikor kijelenti, hogy a 
KKP hatalma mindig is bírt nacionális legitimációval.28 Tehát akkor, amikor a kínai 
kormánynak új legitimációs bázisra van szüksége, mivel a gazdasági reformok és a 
nyitottabb politika meggyengíti a szociális legitimációt, a nacionalizmus logikus vá-
lasztásnak tűnik.

Nem meglepő tehát, hogy a nemzeti érzelmek ápolásának igénye Kína public 
diplomacyjában is megjelenik. Jó példa erre a fiatal kínai PD egyik legellentmondáso-
sabb teljesítménye, a 2008-as pekingi nyári olimpiát megelőző váltófutás az olimpiai 
lánggal. Ez már a 2008 tavaszán Tibetben kitört zavargásokat követő, rendkívül inten-
zív médiafigyelem közepette kezdődött, amikor a világsajtó az olimpiai játékok esetle-
ges bojkottálása körüli vitáktól volt hangos. A tibeti autonómiatörekvések támogatói 
azonnal kihasználták a lehetőséget egy, az egész glóbuszra kiterjedő demonstrációso-
rozatra. Akárhol is bukkant fel az olimpiai láng, azt azonnal a Tibet ügye mellett tün-
tetők gyűrűje vette körül.

A helyzetben a legérdekesebb azonban az a tény volt, hogy az olimpiai fáklya útvo-
nalán megjelentek az ellentüntetők, tehát a Kína álláspontjával szimpatizálók is. 
A demonstrálók visszautasították azokat a vádakat, hogy Kína megsérti az emberi jo-
gokat és felkészületlen az olimpiai játékok megrendezésére. Kínán belül is zajlottak de-
monstrációk, természetesen a kínai álláspont mellett. E reakciókban egyértelműen fel-
fedezhető volt a nacionalista színezet. Az olimpiai rendezvényeket megelőző hónapok 
pattanásig feszült légkörében a Kínát ért kritikák igen nagy csalódottságot váltottak ki.

A jelenséget a Nyíri–Zhang–Varrall szerzőhármas elemzi igen részletesen, kitérve 
az annak létrejöttét elősegítő kommunikációs csatornák, így mindenekelőtt az internet 
szerepére is.29 A negatív hangvételű nyugati sajtó elleni tiltakozás a blogokra és chat-
szobákra is átterjedt. Ezeken keresztül mód nyílt a további tiltakozó megmozdulások 
megszervezésére, az új, közös ellenség elítélésére és a demonstrációk kiemelkedő figu-
ráinak, a virtuális tér új hőseinek méltatására.30 A kínai kormánynak a megmozdulá-
sok szervezésében játszott esetleges szerepe mindmáig tisztázatlan. A tüntetéssorozat 
azonban jól illusztrálja a people-to-people diplomacy módszereiben rejlő lehetőségeket is.

Az eseményekben izgalmas szerepet töltöttek be a kínai diaszpóra tagjai. Ők a public 
diplomacy szempontjából igen különleges helyzetben vannak. Miközben a hazai kö-
zönség részének is tekinthetők, számos olyan PD-projekt jött létre az utóbbi években, 
amelyek kifejezetten a külföldön élő kínaiak számára kínálnak lehetőséget identitásuk 
megőrzésére és az anyaországgal való kapcsolattartásra. A kínai vezetés ettől azt remé-
li, hogy a diaszpóra tagjai hídfőként támogatják majd egykori hazájukat, s segítenek a 
külfölddel való kapcsolatteremtésben, miközben szorosan kötődnek gyökereikhez is.31 
Nyíri és szerzőtársai szerint a siker már 2008-ban látható volt, amikor a Kína mel-
lett demonstrálók többsége a diaszpórában élő fiatalok közül került ki.32 Nyíriék 
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megállapítják, hogy ezek a fiatalok nemzetközi tapasztalataik és nyitottságuk ellené-
re nacionalista vonásokat is mutatnak. Úgy tűnik tehát, az ő esetükben a kínai public 
diplomacy mindenképpen sikerrel járt.

Súlypontok

Tematikus szempontból Kína fő üzenete egyszerűen összefoglalható: fontos nemzetkö-
zi szereplőként tér vissza a világ nyilvánossága elé – felemelkedése azonban nem jelent 
veszélyt a nemzetközi közösség számára, hiszen szándékai békések, hozzáállása pedig 
konstruktív.

Ezt az üzenetet szeretné tehát Kína magáról közvetíteni. A feladat nehézsége azon-
ban mindenekelőtt a kiinduló helyzetben, vagyis egy kiszámíthatatlanul gyors fejlő-
désnek indult, diktatórikus és izolált állam negatív víziójában rejlik. A kínai fenye-
getés, a China threat elméletének ellensúlyozása érdekében megkerülhetetlen volt a 
paradigmaváltás. Erről tanúskodik Wang Yiwei írása is. A professzor beszámol arról a 
megnövekedett érdeklődésről, ami azokat a kínai tudományos köröket övezi, amelyek 
a pozitív imázs kiépítésének lehetőségeit vizsgálják. Még az az ötlet is felmerült, hogy a 
Kína nemzeti szimbólumának számító sárkányt a pandával helyettesítsék. Az utóbbiak 
ugyanis békés természetük és különösen erős vonzerejük miatt jobban megfelelnek a 
megcélzott, pozitív Kína-képnek.33

A paradigmaváltás hangvételbeli és módszertani megújulást jelentett. A propaganda 
semmitmondó, üres és egyoldalú eszközeit felváltani látszanak a kifinomultabb, érzé-
kenyebb kommunikációs eszközök. A 21. század Kínájának public diplomacyját profiz-
mus, nyitottság és módszertani sokszínűség jellemzi. Az új hozzáállást, amely egyéb-
ként a kínai diplomácia egészére jellemző, jól érzékelteti egy Joshua Kurlantzick által 
idézett amerikai diplomata megjegyzése, aki szerint manapság a kínai külügyéreket 
már azzal sem lehet zavarba hozni, ha az amerikai neokonzervatív mozgalom belső 
törésvonalairól kell referálniuk.34

Mindezzel szoros összefüggésben áll az a nyitottság, amely Kína esetében két külön-
böző módon is értelmezhető. Egyrészt jelenti azt a figyelmet, amellyel Kína a közönség 
felé fordul. Mint ahogyan az elméleti bevezetőben szóba került, a public diplomacy – a 
propagandával ellentétben – kölcsönösségen alapul, és számos, a korábbiakban felso-
rolt alkotóeleme tételez fel reciprocitást a felek között. Különösen igaz ez a „figyelem” 
névre keresztelt elem esetében. Az ide tartozó eszközök, mint például a partnerekkel 
kapcsolatos információk gyűjtése, a statisztikák felállítása, a külföldi média figyelése, 
döntő jelentőséggel bírnak egy sikeres arculatépítő stratégia megtervezésénél. Kína ezt 
a tényt felismerni látszik, amikor intenzív figyelmet szentel partnereinek, mely ugyan-
akkor gyors reakciókészséget is biztosít számára.
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A nyitottság másrészről a Kínával kapcsolatos információkhoz való könnyebb hozzá-
férést jelenti. A Népköztársaság, jól láthatóan, próbál önmagáról minél többet közölni. 
Úgy tűnik ugyanis, hogy felismerte azt a tényt, hogy jobban teszi, ha az információt és 
az azzal összefüggő saját interpretációt maga teszi közzé. Így megkísérelheti megelőz-
ni azt, hogy a külföldi publikum az önhatalmúlag összegyűjtött hírek alapján esetleg 
elhamarkodott következtetéseket vonjon le – de legalábbis rendelkezésre bocsáthatja 
saját értelmezését is. Ugyanakkor feltűnő a pozitív témák mellett esetenként a negatív 
aspektusok, szépséghibák felbukkanása is, ami a megnövekedett önkritika és hiteles-
ség benyomását hivatott kelteni.35 Jó példát jelentenek Kína egykori, zárt magatartására 
a H5N1 és a SARS járvánnyal kapcsolatos problémák eltussolására tett kísérletek,36 míg 
az új, nyitott hozzáállás a 2008-as sichuani (Szecsuán) földrengéssel kapcsolatos tudósí-
tások esetében figyelhető meg.

A kínai public diplomacy a módszertani sokféleségen keresztül is kitünteti magát. 
Az új hangvétel jegyében egyszerre alkalmaz monologikus, dialogikus és kollaboratív 
szervezési formákat.37 Mindemellett a PD valamennyi, korábban felsorolt építőeleme 
azonosítható a kínai modell esetében. Még a leginkább hagyományos közlési formák 
esetén is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az információ könnyen hozzáférhető, udva-
riasan csomagolt és modern eszközökkel tálalt legyen. Nem meglepő például a rendkí-
vül erős internetes jelenlét, amely nem csupán praktikus módszer, hanem azt az üzene-
tet is hordozza, hogy Kína megengedheti magának és képes is rá, hogy a legmodernebb 
technológiákat alkalmazza. Központi médiakomplexuma, a Xinhua internetes oldala 
hét különböző nyelven is hozzáférhető, köztük angolul, németül és arabul. A különbö-
ző kormányzati honlapok is rendszeresen frissülő anyagokat tartalmaznak a kínai po-
litikáról, közigazgatási berendezkedésről éppúgy, mint az ország természeti kincseiről 
és kultúrájáról vagy éppen a mindennapi életről.

A charm offensive elemei

A kínai public diplomacy bemutatása nem lenne teljes a legfontosabb üzenetek górcső alá 
vétele nélkül. Ehhez ismét az Ingrid d’Hooghe által felállított kategóriákat vesszük ala-
pul. Ezek tulajdonképpen megegyeznek azokkal a súlypontokkal, melyeket a szakiro-
dalom általában azonosít.38 Itt szükséges azt is megjegyezni, hogy bár a következőkben 
egymástól különálló témákat sorolok fel, a gyakorlatban ezek az arculati elemek szoros 
összefüggésben állnak egymással, és nem ritkán ugyanazon eszközök segítségével jut-
nak kifejezésre.

– A harmóniára törekvő Kína

Az első fontos súlypont egy olyan Kína képe, amely társadalmi rendszerében harmóni-
ára törekszik, és polgárainak békét és gyarapodást kíván biztosítani. A bemutatott kép 
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szerint a fennálló rendszer sikeres konstelláció, amely belső támogatásban is részesül. 
Ezzel az üzenettel az is kifejezésre jut, hogy Kína elfogadja és tiszteli az olyan univerzá-
lis értékeket, mint például a kulturális sokszínűség. Itt nem a kommunista államberen-
dezkedés melletti keresztes hadjáratra kell gondolni. A rendszer exportjára nincs egy-
értelmű utalás. Önkifejezésről van szó, mely ugyanakkor tartalmaz legitimáció iránti 
igényt is – Kína államberendezkedésével együtt legitim, s mint ilyen, más államokkal 
egyenrangú fél. Jogai – legyen szó belpolitikai döntésekről vagy nemzetközi szerepvál-
lalásról – megegyeznek a nyugati nagyhatalmak jogaival. Kötelességeiről sem feledke-
zik meg, sem hazai, sem nemzetközi viszonylatban, amikor harmóniára, biztonságra 
és békés fejlődésre törekszik.

Talán a legerőteljesebb példa erre a 2008. május 12-én bekövetkezett, 7,8 M (magnitú-
dó) erejű sichuani földrengés utáni válságkezelés és sajtómunka. A földrengés, amely-
nek 69.277 ember esett áldozatául, kétségkívül a modernkori Kína történetének egyik 
legnagyobb természeti katasztrófája volt. Mint ilyen, nem maradhatott titok a nemzet-
közi nyilvánosság előtt sem. Kína pedig élt annak a lehetőségével, hogy megmutassa 
emberi arcát. A probléma véka alá rejtése helyett kihasználta a látványos nemzetközi 
sajtójelenlétet, és készségesen szolgáltatott alapanyagot a nemzetközi tudósításokhoz. 
Ezekből végül lélegzetelállító történetek születtek: tragédiáról és feltámadásról, az 
emberiségnek a természet pusztító erejével szembeni harcáról és az összefogásról – a 
kormánnyal is. Különösen megdöbbentő volt, hogy szó eshetett az összeomló épületek 
– köztük iskolák – hibás konstrukciójáról, főleg úgy, hogy korrupciós vádak is előtérbe 
kerültek.

A tény, hogy a kínai kormány még a nemzetközi közösség segítségét is igénybe vette, 
szintén nagyban hozzájárult a Kína iránti szimpátia növeléséhez, különös tekintettel 
arra az éles kontrasztra, ami a mianmari kormány viselkedése kapcsán volt tapasztal-
ható az országra 2008 májusában lesújtó, Nargis nevű trópusi ciklon pusztításakor. Ott 
felmerültek olyan vádak, hogy az instabil, tekintélyuralmi Mianmar vezetői elhanya-
golták a válságkezelésre vonatkozó kötelességüket, vonakodtak felvilágosítást adni az 
áldozatok számáról és a katasztrófa kiterjedéséről, ami szinte lehetetlenné tette a segít-
ségnyújtást. A helyzet megoldására épp Kína segítségével történtek kísérletek – s így a 
Népköztársaság további szimpátiapontokat könyvelhetett el magának.

– Kína, a megbízható gazdasági partner

Mao sikertelen iparosítási kísérleteit követően Deng Xiaoping (Teng Hsziao-ping) egy 
pragmatikus ideológiával átitatott, racionálisan megtervezett gazdasági nyitás irányá-
ba indult el, amely a gazdaság- és külpolitika intézményesítésével párosult.39 A létre-
jövő egyedi gazdasági modell a Mennyei Béke terén történt 1989-es események után 
is működőképes maradt, sőt, mint arra korábban utaltunk, Kína példátlan gazdasági 
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felemelkedést produkált az 1990-es évek során. Ahhoz azonban, hogy a gazdasági fejlő-
déshez elengedhetetlen külföldi befektetőket az országba lehessen csalogatni, meg kell 
őket győzni arról, hogy Kína biztonságos befektetési környezetet, átlátható struktúrá-
kat, erős és megbízható partnerkapcsolatot kínál, miközben a jelenleg tapasztalható 
esetleges hiányosságok kijavításán munkálkodik. Nem csoda tehát, hogy a gazdasági 
szempontból megbízható ország képének közvetítése a public diplomacy egyik súlyponti 
feladata lett. A hosszú távú cél természetesen ebben az esetben is a China threat elmé-
letének ellensúlyozása annak érdekében, hogy a kínai növekedés zavartalanul folyta-
tódhasson.

A vonzó partner arculatának kiépítése nem merül ki a kiváló gazdasági mutatók, 
a jogbiztonság erősítésével és a minőségbiztosítással kapcsolatos vívmányok rendsze-
res közreadásában. Széles médiafigyelmet kapnak a sikeresen megkötött gazdasági 
egyezmények is, melyek közül néhány 2011-es megállapodást a Xinhua hírügynökség 
egyenesen „Kína segítő kezének” aposztrofált. Az ország nagy figyelmet fordít a hazai 
import- és minőségorientált fogyasztói szokások, egy új, széles és fizetőképes kínai ke-
reslet bemutatására, hogy ezzel tőkeerejét és stabilitását hangsúlyozza.

Másrészről megállapítható, hogy Kína megpróbálja ellensúlyozni azokat a kedvezőt-
len asszociációkat, amelyek az olcsó kínai áruk tömeges exportja miatt alakultak ki – 
így többek közt az alacsony minőséggel és a szabadalmi jog megsértésével kapcsolatos 
vádakat. A 2009-es melaminbotrány idején például egyértelmű volt, hogy Kína igyeke-
zett a mérgezések napfényre kerülése után rendszeres tájékoztatást adni az áldozatok 
számáról és állapotáról, illetve az ügyben folyó nyomozás állásáról. Másik példaként 
az a kiállítás szolgálhat, mely a szabadalmi és szerzői jogok tiszteletben tartását kívánta 
illusztrálni egy, a kalózkodás elleni különleges munkacsoport eredményeivel. Végül 
pedig nem szabad elfelejteni azokat a projekteket, melyek Kínát innovatív, jövőorientált 
és technikailag fejlett országként40 prezentálják – elég itt csupán a kínai asztronauták 
első űrutazásának precíz lebonyolítására vagy éppen a pekingi olimpia egyik fő szpon-
zorára, a kínai számítástechnikai óriásra, a Lenovóra gondolni.

Ezenfelül, bizonyítandó önnön gazdasági erejét, Kína szívesen mutatkozik nagyvo-
nalú befektetőként is, közvetlen szomszédai számára éppúgy, mint a harmadik világ 
országaiban. Nem ritka eset, hogy a kínai magáncégek beruházásai is bőkezű állami 
támogatásban részesülnek annak érdekében, hogy azok is az ország biztos tőkeerejét 
bizonyítsák. Jó példa erre a „Go Global” kampány, mellyel a kínai vezetés a kínai cégek 
külföldi befektetéseit kívánták ösztönözni.41

– Kína, a felelősségteljes nemzetközi szereplő

Kína komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében is, hogy a nemzetközi közösség 
fontos tagjaként, felelősségteljes global playerként mutatkozzon be. Ennek az üzenetnek 
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a célba juttatása létfontosságú egy olyan ország számára, amely tiszteletnek örvendő 
partnerként és nagy befolyással rendelkező hatalomként kíván visszatérni a nemzetkö-
zi porondra, és az előkészületekhez nyugodt, harmonikus környezetet kíván teremteni.

A kiinduló helyzet nem volt éppen ígéretes. Habár a Kínai Népköztársaság az alapí-
tását követően egyre erőteljesebben volt jelen a nemzetközi fórumokon – mint ahogyan 
azt az ENSZ Biztonsági Tanácsába történt felvétele is jól mutatja –, szerepe, megítélé-
se korántsem volt osztatlanul pozitív. A kínai diplomáciának a korábbiakban felidé-
zett egyoldalú kommunikációs stílusa, mely gyakran csupán ideológiai fordulatokból 
építkezett, tovább rontotta a helyzetet, hiszen egy elmaradott, potenciálisan veszélyes 
ország benyomását keltette. A kínai diplomácia az új hangvétel segítségével kísérletet 
tesz arra, hogy az ország jó szándékait övező kételyeket minimalizálja. Az ehhez köt-
hető tevékenység több szintre is kiterjed. Kína a szomszédaihoz fűződő kapcsolatok 
ápolása mellett a regionális és a globális fórumokon – az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
egyik vétóhatalmaként, a Sanghaji Együttműködési Szervezet tagjaként vagy éppen az 
ASEAN+3 találkozóin – is bizonyítani próbálja a békés fejlődés melletti elkötelezettségét.

Ebben az összefüggésben Kína leghatásosabb eszköze tagadhatatlanul a soft power, 
amellyel a Népköztársaság az utóbbi években egyre magabiztosabban bánik. Kína, 
amely előszeretettel veszi át a fejlődő országok szószólójának szerepét, örömmel ajánlja 
fel segítségét, jó szolgálatait és ajándékait, s közben gondoskodik arról, hogy projektjei 
– a kedvezményezettek körében éppúgy, mint a nemzetközi közvélemény szempont-
jából – a lehető legnagyobb nyilvános diplomáciai hasznot hozzák. Denise E. Zheng 
esszéje a kínai soft power működési területeit öt kategóriába sorolja, melyek jól mutatják 
az ilyen irányú projektek sokszínűségét. Ezek: a befektetés, a békefenntartás és huma-
nitárius segély, a csereprogramok, a diplomácia, illetve a multilaterális intézmények.42 
A dimenziók érzékeltetése kedvéért érdemes példának okáért a békefenntartással kap-
csolatban néhány adatot felsorolni. Kína 1998 óta 20 ENSZ-misszióba, összesen 20.000 
katonát küldött. Indonéziában, Haitin, Pakisztánban és Japánban a természeti kataszt-
rófákat követően különleges kínai mentőegységek működtek.43 A segélyeket illetően 
pedig komplett, nyolc elemből álló opciócsomagból lehet választani, mely a teljes pro-
jektektől a technikai együttműködésen át egészen az orvoscsoportok küldéséig terjed, 
ami mindenképpen rutinos adományozóra utal.44

– Kína, a kulturális nagyhatalom

A kulturális vonzerő kiaknázása kiemelt szerepet játszik a PD kínai modelljében. Aho-
gyan azt d’Hooghe is megjegyzi, Kína több ezer éves gyökerekkel rendelkező kultu-
rális nagyhatalomként mutatkozik be, s ugyanakkor hangsúlyozza a kortárs kultúrája 
dinamizmusát is. Az ennek érdekében alkalmazható kulturális diplomáciai módszerek 
palettája igen széles – elég csupán a különféle csereprogramokra, művészeti és tudomá-
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nyos együttműködésekre gondolni. Kína igen sikeres képzési projekteket bonyolít le: 
Kurlantzick beszámolója szerint a kínai elit diákok jelentős hányada hazai egyetemet 
választ a legrangosabb külföldi egyetemekkel szemben.45

Nem elhanyagolható ebben az összefüggésben a nyelv szerepe sem, mely nem csu-
pán kiváló indikátora egy adott kultúra népszerűségének, hanem remek eszköz is a 
jó benyomás kialakítására. A nyelvtanítás alkalmas a másik kultúra iránti megértés 
és szimpátia kiépítésére, miközben változatos háttérismereti anyagot közvetít. A kínai 
nyelv különösen előnyös helyzetben van, tekintettel magas presztízsére, az egyetemes 
kultúrtörténetben játszott szerepére és hatalmas dimenzióira – jelenleg ugyanis ez a 
leggyakrabban használt anyanyelv a világon.46 Nem véletlen tehát, hogy terjesztése 
Kína stratégiai céljává lépett elő, abban a reményben, hogy a nyelvet tanulók a továb-
biakban megszólíthatóak lesznek, multiplikátorokká válnak, és az általuk kialakított 
kapcsolati háló magas profitot hoz majd. Jól illusztrálja ezt a tény, hogy a kínai nyelv 
népszerűsítésével külön kormányzati szerv, a 2003-ban alapított Hanban (Nyelvoktatási 
Tanács) foglalkozik.

A kínai public diplomacy sikerprojektje a Konfuciusz Intézetek létrehozása volt. Ezek 
az intézmények, hasonlóan a világszerte megtalálható más kulturális intézetekhez, így 
például a Goethe Intézethez vagy a British Councilhoz, nyelvtanulási lehetőségeket, 
módszertani továbbképzéseket, kulturális projekteket és rendezvényeket, valamint 
ösztöndíjprogramokat kínálnak, s ugyanakkor az adott ország közönségéhez fűződő 
kapcsolatokat is ápolják. A hálózat példátlan tempóban jött létre: az első, a szöuli intézet 
2004-es megnyitásától 2008 októberéig 292 Konfuciusz Intézet kezdte meg működését, 
több mint 78 államban.47 Az egyes intézetek létrejöttének mikéntje önmagában is fi-
gyelemre méltó, hiszen azok minden esetben a hálózatot irányító Hanban és egy helyi, 
vendéglátó szervezet együttműködésével történik. Elmondható tehát, hogy az együtt-
működés igénye már az alapító elvből is látszik.

Kihívások

A public diplomacy szelektív folyamat. Bár megengedett, hogy egy adott ország nega-
tív vonásai is felszínre kerüljenek, a hangsúly mégis a pozitív üzeneteken nyugszik. 
Természetes tehát, hogy időnként nyilvános kritika is megfogalmazódik, melyre aztán 
ismét csak a public diplomacy eddig bemutatott eszköztárának segítségével adható vá-
lasz.48 Nincs ez másként Kína esetében sem. A Népköztársaságot rendszeres és heves 
vádak érik, néha különösen érzékeny témában. A következőkben egy-két olyan téma-
kört emelek ki, melyek igazán nagy veszélyt jelentenek Kína új imázsára nézve. A súly-
pontok azonosításához részben ismét d’Hooghe kategóriáit alkalmazom.49
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A Mennyei Béke árnyékában – az emberi jogok kérdése

Mint arra már utaltam, a kínai diplomáciai gyakorlat jelenleg tapasztalható, elképesztő 
fejlődése az évekig tartó izoláció és az azzal összefüggő negatív nemzetközi megítélés 
tanulságaiból következik. Megállapítható azonban, hogy az emberi- és szabadságjogok 
megsértésével kapcsolatos vádak még mindig rendszeresen előfordulnak. Példaként 
elég utalni a Freedom House-nak a sajtószabadsággal kapcsolatos 2010. évi besorolásá-
ra, ahol Kína egyértelműen a „nem szabad” kategóriában jelent meg.50 Még szemléle-
tesebb Liu Xiaobo (Liu Hsziao-po) esete, aki nem vehette át a 2010. évi Nobel-békedíjat, 
amit a kínai kormány tiltakozása ellenére neki ítéltek oda.51 Az átadási ceremónián 
üresen maradt szék szinte azonnal egy elnyomó hatalom elleni küzdelem szimbólu-
maként rögzült a köztudatban. Jól látható tehát, hogy a téma nem egyszerűen érzékeny 
pontja a kínai public diplomacy gyakorlatának, hanem komplett diplomáciai csatamező, 
melyen az országnak helyt kell állnia, ha nem kívánja, hogy új arculatának hitelessége 
teljes mértékig megkérdőjeleződjék.

Az ellenfél: Richard Gere – a Tibet-kérdés

Tibet autonómiájának kérdése egy másik, minduntalan visszatérő téma, amellyel kap-
csolatban rendszeres nemzetközi kritika fogalmazódik meg. Bár Kína tántoríthatatla-
nul képviseli saját álláspontját, diplomáciája számára több tényező is állandó kihívást 
jelent. Ezek között említhető, hogy Tibet annak ellenére folytat példátlanul sikeres, bár 
nem feltétlenül tudatos public diplomacyt, hogy nem rendelkezik autonómiával. Nem 
csupán politikai céljai keltenek szimpátiát külföldön. A 14. dalai láma igen karizma-
tikus személyiség. Maga a buddhizmus is igen pozitív elbírálásban részesül, sőt ese-
tenként majdhogynem divatértékkel bír – Tibetben és azon kívül is milliónyi követője 
van. Nem utolsósorban pedig olyan hírességek is kiállnak Tibet ügye mellett, mint a 
hollywoodi szupersztár, Richard Gere, ami rendkívül széles médiafigyelmet és pozitív 
reklámot biztosít.

Nem segítik a kínai álláspont népszerűsítését a public diplomacy kevésbé sikeres lé-
pései sem. A 2008. március 10-én, a tibeti felkelés 49. évfordulóján történtek visszhang-
jára és az azt követő demonstrációkra, melyek az olimpiai láng útját követték, koráb-
ban utaltam már. Érdemes azonban az eseményeket új szempontból is megvizsgálni. 
A zavargásokat a kínai biztonsági erők gyorsan megfékezték. Azonnal felröppentek a 
bebörtönzésekről, üldöztetésről szóló hírek, és a történteket rögzítő amatőr felvételek 
rövid időn belül bejárták a világot. Kína jelentést adott közre az áldozatok és sérültek 
számával kapcsolatban, s az emberélet és a vagyon védelmével indokolta a biztonsági 
erők beavatkozását. A jelentések hitelét azonban aláásta az a tény, hogy a külföldi tudó-
sítók jó ideig nem kaptak engedélyt a helyszínre utazáshoz.
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A nemzetközi felháborodást tovább fokozták az olimpiai váltófutás körüli tünteté-
sek, különösen pedig a láng útját biztosító, hírhedt kék-fehér ruhás kísérők, akik egy 
különleges katonai egység tagjaiból kerültek ki, s jelenlétükkel a remek szervezés tényét 
kellett volna hangsúlyozniuk. Ehelyett a tüntetőkkel szembeni fellépésüket a nemzet-
közi közvélemény sok esetben erődemonstrációként értelmezte, ami tovább mérgesítet-
te a helyzetet. Ez igen komoly bizalomvesztéssel járt, aminek ellensúlyozása hatalmas 
feladatot rótt a kínai diplomáciára, amely azóta is külön feladatnak tekinti a Kínában 
élő kisebbségek jogainak tiszteletben tartására és megőrzésére irányuló törekvések és a 
Tibet modernizációjával összefüggő projektek népszerűsítését.52

Veszélyes vonzerő – segélyprojektek kicsit másként

Kína új „mosolydiplomáciájának” kritikusai fölöttébb kérdésesnek találják a demokrá-
ciadeficittel rendelkező államokhoz kötődő szoros kapcsolatokat. Korábban már emlí-
tettem, hogy a Népköztársaság előszeretettel képviseli a fejlődő országokat, és legalább 
ilyen szívesen ajánl fel számukra nagyvonalú segélyprogramokat és ajándékokat, akár 
autópályák vagy stadionok építésének formájában is. A leginkább kritizált pontot eb-
ben az esetben az jelenti, hogy Kína, szemben a segélyprogramokat a demokratikus 
intézmények megerősítéséhez kötő nyugati államokkal, nem támaszt igényt az adott 
politikai rendszer megváltoztatására. A Népköztársaság ugyanis ezt a belügyekbe tör-
ténő beavatkozásnak tekinti, s mereven elutasítja.

Következésképpen azok az államok, amelyek a nyugati feltételeknek nem tudnak 
vagy nem kívánnak megfelelni, Kínához fordulnak segítségért. Így az a meggyőző erő, 
amelynek segítségével a nyugati nagyhatalmak a demokratikus intézmények erősíté-
sére és a korrupció elleni küzdelemre kívánták motiválni a fejlődő országokat, elve-
szíti jelentőségét. Angola esetében is ez történt, ahol a polgárháború után romokban 
heverő ország újjáépítéséhez szükséges támogatást Kína nyújtotta, mivel a Világbank 
és a Nemzetközi Valutaalap által szabott feltételek túl keménynek bizonyultak.53 Így a 
megbízható nemzetközi szereplő arculatának kialakítását éppen a nagyvonalú, feltétel 
nélküli adakozó szerep nehezíti meg.54

Felmerül az a kérdés is, hogy milyen valós érdekek bújnak meg a barátságosnak és 
segítőkésznek mutatkozó Kína szándékai mögött. Nem titok, hogy a harmadik világ 
országaiba irányuló segélyprogramok esetében általában feltétel a Tajvanhoz fűződő 
diplomáciai kapcsolatok megszakítása. Gyakori vád, hogy Kína a segélyprogramok ré-
vén hozzáférést biztosít magának a fejlődő országok nyersanyagkészletéhez. A public 
diplomacy szempontjából azonban ez azt jelenti, hogy a valós motivációkkal kapcsolatos 
találgatások felhívják a figyelmet a valóság és a kommunikált imázs között húzódó 
törésvonalra, és ezzel kiüresíthetik a gondosan megtervezett projektekbe ágyazott üze-
neteket.
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A legnehezebb feladat

Ezzel elérkeztünk ahhoz a feladathoz, ami a kínai public diplomacy számára – hasonlóan 
más országok PD-modelljeihez – a legnagyobb kihívást jelenti. Ez pedig nem kevesebb, 
mint az imázs és a valóság közötti távolság menedzsmentje. A siker ugyanis az üze-
netek hiteles és meggyőző átadásától függ. Bár a valós állapotok és a projekciók között 
bizonyos mértékű eltérés természetes, a túl nagy törés alááshatja az imázs hihetőségét. 
Ugyanekkora rizikót jelent azonban az is, ha az országról kommunikált kép túl tökéle-
tes, ha nincs lehetőség hibázni, és ha a negatívumok elfedésére irányuló erőfeszítések 
túl erőszakosak és jól láthatóak. Erre Shanti Khalatil hívja fel a figyelmet, aki a maku-
látlan arculat kialakítására való törekvést az autokratikus országok „gyermekbetegsé-
gének” tartja, mely éppen a kiinduló szándékkal ellentétes hatást hozhatja, és gyanak-
vást ébreszthet a célközönségben.55

A projekció és a valós helyzet közötti távolság felmérése természetes igény a kö-
zönség részéről. Kínának pedig már akkor meg kellett küzdenie a szándékait övező 
bizalmatlansággal, amikor diplomáciai gyakorlatában a public diplomacy által képviselt 
új módszertan meghonosítására vállalkozott. A reális erejével kapcsolatos gyanakvás 
esetenként még mindig markánsan jelentkezik. A kulisszák mögé vetett kíváncsi pil-
lantásokat gyakran vezérli az a törekvés, hogy hamis tényeket, álságos barátságot, alan-
tas szándékot leplezzenek le. Ez pedig minden alkalommal komoly erőpróbát jelent a 
kínai nyilvános diplomácia számára.

Jó példával szolgálnak a 2008-as pekingi olimpiai játékok előkészítő munkálatai. 
A kifogástalan szervezésre irányuló, lázas munka nem volt kérdéses. Ez nem csupán 
stadionok építését, hanem infrastrukturális fejlesztéseket is jelentett, ideértve a fon-
tosabb lakókörzetek újjáépítését is. A legrövidebb időn belül látható eredmény léleg-
zetelállítónak bizonyult. Később azonban, még az olimpia napjaiban is akadtak olyan 
tudósítók, akik kalandot keresve az ultramodern épületek mögé merészkedtek, és ma-
gukkal hozták az új lakókomplexumok megépítése érdekében kitelepített emberekről 
szóló történeteket.56 Így tehát a kínai nyilvános diplomácia egyik feladata lesz, hogy 
megszabaduljon a néha még mindig jelentkező, régi reflexektől, a túldimenzionáltan 
tökéletes imázshoz történő görcsös ragaszkodástól.

Értékelés

Kína szempontjából már a public diplomacy puszta bevezetése sikernek mondható. Az 
így hasznosítható eszköztár ugyanis – szemben a propaganda egyoldalúságával – nyi-
tottságot, kreativitást és az általános nemzetközi párbeszédhez való csatlakozás igé-
nyét sugallja. Ezen felül azonban kijelenthető, hogy a kínai public diplomacy stratégia-
ként és gyakorlatként is igen sikeres. Mind eszköztárában, mind céljaiban mintaszerű. 
Okos, célcsoport-orientált projektjei, a kapcsolatok ápolására irányuló, people-to-people 
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diplomacyra támaszkodó célkitűzései imázsában is egyre magabiztosabb nemzetközi 
szereplőre vallanak.

Természetesen nem tagadhatóak azok a konstans tematikus és módszertani kihívá-
sok, amelyekkel az ifjú, de annál energikusabb kínai public diplomacynak szembe kell 
néznie. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy formális tekintetben a PD lényege ponto-
san a párbeszéd – akkor is, ha ez konfliktushelyzetből fakad. A kihívásokra adott vála-
szok mellett a lényeg mindvégig a párbeszéd folytatása, s így a kapcsolatápolás marad.

A problémák ott merülnek fel, ahol az elemzés túllép a puszta formalizmuson. 
A sikernek, mint mindig, most is ára van. A szakirodalom frappánsan fogalmaz, ami-
kor „Kína legnagyobb fenyegetésének a nemzeti imázsát” aposztrofálja.57 A szkepti-
kusok meggyőzésére a már-már túlzottan sikeres sármhadjárat nem elegendő – azaz 
inkább túl sok. Ők a túl nagy vonzerőnek esetleges ördögi vonásokat is tulajdonítanak, 
és rettegnek attól, hogy a sikeres Kína az autokrata államok példaképévé válik. Még 
érdekesebb megfigyelni, hogy a sikeres imázs egyre markánsabbá teszi azokat a hango-
kat, amelyek a projekciók és a valós erő közötti határok elmosásától rettegnek – vagyis 
úgy tűnik, minél sikeresebb a kínai public diplomacy, annál kevésbé tud szabadulni a 
China threat béklyójából. Ez pedig reálpolitikai szempontból hosszú távon valóban ér-
dekes analitikai kihívásokhoz vezet – de ez már egy másik történet.
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Résumé

The Diplomacy of Smiling – on the Chinese Model of the Public Diplomacy

It happened during the Beijing Olympics at the latest that the so-called ”charm 
offensive” of the People’s Republic of China has reached its peak. Following the years 
of isolation, China has decided to distance itself from the ineffective one-way methods 
of traditional propaganda and adopted more subtle techniques of public diplomacy. 
What is more, the internalisation of the new diplomatic practice can be described as 
rather successful, in spite of the political structures of the country. The present essay 
sets out to analyse the Chinese model of public diplomacy while introducing works of 
acclaimed international experts of the topic, such as Ingrid d’Hooghe, Nicholas Cull or 
Ann-Marie Brady to the Hungarian public.

The essay is based on the MA-thesis entitled “Die Public Diplomacy der Volksrepublik 
China”.
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