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Bolkestein-direktivet
Bolkestein-direktivet (også kaldet direktivet om tjenesteydelser i det indre marked), er en lov, der
blev vedtaget af EU i 2006, der har skabt et indre marked for tjenesteydelser og gjort det muligt for
arbejdstagere at bevæge sig frit rundt i EU’s medlemsstater for at finde beskæftigelse. Den nye lov
var kontroversiel, da mange vestlige europæiske arbejdstagere var bange for, at vandrende
arbejdstagere fra Østeuropa, der opkrævede mindre for deres tjenesteydelser, nu ville få en urimelig
fordel i forhold til dem og sænke priserne. Der fandt masseprotester sted, og næsten 100.000
mennesker samledes i Bruxelles den 21. marts 2005 for at demonstrere imod direktivet. Den nye lov
blev gennemført i alle EU’s medlemsstater den 28. december 2009.
Direktivet er opkaldt efter Frederik "Frits" Bolkestein, den daværende EU-kommissær, som førte
tilsyn med dets tilblivelse.

"Polsk blikkenslager" lokker franskmændene
Den polske turistorganisation har skabt et forførende billede af en polsk blikkenslager for at imødegå
den negative franske retorik om østeuropæiske arbejdstagere.
"Den polske blikkenslager" — et symbol på billig arbejdskraft — blev et motto for den franske "nejfløj" under folkeafstemningen om EU-forfatningen.
"Jeg bliver i Polen — kom endelig hertil", lyder den nye reklame på det polske turistbureaus websted
for franske besøgende.
Webstedet indeholder meddelelser fra franske læsere, der lovpriser reklamens humor.
Elzbieta Janik, talskvinde for den polske turistorganisation, sagde, at hun og hendes kolleger var
"misfornøjede med, at politikerne gav et negativt billede af Polen for at undgå de reelle politiske
problemer".

Nylanceret image
Denne reklame blev udarbejdet af turistbureauets hovedsæde i Warszawa for at "hjælpe os med at
skabe et positivt billede af Polen", fortalte hun til BBC News' websted.
Vi har fået en etikette, vi ikke fortjener. Når alt kommer til alt, har Frankrig masser af spanske
murere, portugisiske arbejdstagere ..."
"Det var en humoristisk reaktion på den politiske debat — vi ønskede at fortælle franskmændene:
"Trods de negative ord om Polen er I velkomne"," sagde hun.
Hun tilføjede, at plakater og T-shirts med den flotte polske blikkenslager måske også ville blive
fremstillet.
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"Franskmændene har ringet til os og lykønsket os. De har sagt til os: "Vi er ikke godtroende fjolser, vi
ved, at det ikke er polske blikkenslageres skyld"," tilføjede hun.
Kilde: BBC News

Kilde: BBC NEWS © Polish Tourist Organisation
Ny "polsk blikkenslager": Et humoristisk modspil fra øst
Frederik Bolkestein, EU-kommissæren, forsøgte at forsvare sit foreslåede reform og sagde, at han
ville være meget interesseret i at se polske blikkenslagere søge job i hans kvarter, "fordi det er
meget vanskeligt at finde en elektriker eller en blikkenslager, der hvor jeg bor i det nordlige
Frankrig."
Hans kommentarer gav anledning til voldsom kritik i Frankrig. Rémi Pauvros, borgmester i
Maubeuge, den største by nær Bolkestein’s franske hjem, sendte den tidligere kommissær et åbent
brev for at meddele ham, at han kunne finde ikke færre end 13 elektrikere og blikkenslagere i den
lokale telefonbog.
Kilde: Privatizationbarometer

2

