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DIPLOMACIA COLOMBIANA Y
POSTCONFLICTO: A UN AÑO
DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ
Esther Margarita ARIAS 
Abstract: The signing of the definitive Peace Agreement in Colombia in
November 2016 put an end to the actions of the FARC guerrilla, after more than
five decades of violence in Colombia. However, the big challenges are now those
of post-conflict situations. Given that the entire institutional apparatus is
committed to the advancement and consolidation of a stable and lasting peace,
this article aims to give an account of the opportunities that the Colombian
diplomacy can provide at this stage, through a strategy that combines the
traditional diplomacy initiatives with the ones of the field of public diplomacy
and cultural diplomacy. On the occasion of the one year anniversary of the Peace
Agreement, this paper will make a review of some actions considered seeds of
peace, that have been carried out by the Colombian Ministry of Foreign Affairs,
inside Colombian borders and abroad. In this sense, this article will highlight
some diplomatic actions in vulnerable areas in the countryside, in multilateral
environments such as the United Nations, and in bilateral relations. It will also
present the diplomatic actions conducted on the consular level. Analyzing all of
these diplomatic actions, the study tries to find a common thread of this integral
and coherent approach advanced in the hope of beginning of a Colombian
diplomacy for peace.
Keywords: Colombia, Colombian Foreign Service, diplomacy, cultural
diplomacy, peace, public diplomacy, post-conflict.

◊◊◊
Rezumat: Semnarea acordului definitiv de pace în Columbia în noiembrie 2016
a pus capăt acţiunilor gherilei FARC, după mai mult de cinci decenii de violenţă


Nota: El presente documento es una reflexión académica, originada a partir del artículo
de opinión de mi autoría (3 páginas) “Esparciendo Semillas: Diplomacia y postconflicto a un año
de la firma del Acuerdo de Paz”, el cual fue remitido a la Asociación Diplomática y Consular
de Colombia el 24.10.2017, para su posible publicación a futuro en el Blog “Ese extraño
oficio llamado diplomacia”, del periódico colombiano El Espectador.

Estudiante de la Escuela Doctoral de Ciencia Política, Universidad de Bucarest.
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în Columbia. Totuşi, marile provocări rămân acum cele ale situaţiei post-conflict.
Având în vedere că întregul aparat instituţional este dedicat dezvolării şi
consolidării unei păci stabile şi durabile, acest articol şi-a propus să ofere o
perspectivă asupra oportunităţilor pe care diplomaţia columbiană le poate oferi
în prezent, printr-o strategie care combină iniţiative de diplomaţia tradiţională cu
cele din domeniile diplomaţiei publice şi ale diplomaţiei culturale. În fapt, la un
an de la semnarea Acordului de Pace, acest articol va oferi o trecere în revistă a
câtorva acţiuni considerate semne ale păcii care au fost întreprinse de Ministerul
Afacerilor Externe columbian, atât în interiorul cât şi în afara graniţelor statului.
În acest sens, vom sublinia câteva acţiuni diplomatice în zone vulnerabile ale
ţării, în domenii multilaterale ca Naţiunile Unite, în relaţiile bilaterale şi în cele
care operează la nivel consular. Studiul încearcă să găsească elementul comun
prezent în aceste acţiuni diplomatice care să conducă către o acţiune integrală şi
coerentă în dezvoltarea unei diplomaţii columbiene pentru pace.
Cuvinte cheie: Columbia, serviciul extern columbian, diplomaţie, diplomaţie
culturală, diplomaţie publică, pace, post-conflict.
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