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ΠΗΓΗ 5 

 
Η οδηγία Μπολκεστάιν 

 
 
Η οδηγία Μπολκεστάιν (επίσης και oδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά) είναι ένας 
νόμος ο οποίος εγκρίθηκε στην ΕΕ το 2006 και δημιούργησε μία ενιαία αγορά υπηρεσιών, 
επιτρέποντας στους Ευρωπαίους εργαζόμενους να κινούνται ελεύθερα σε όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αναζήτηση απασχόλησης.  Ο νέος νόμος ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις διότι 
πολλοί εργαζόμενοι στην Δυτική Ευρώπη φοβήθηκαν ότι διακινούμενοι εργαζόμενοι από την 
Ανατολική Ευρώπη που χρέωναν λιγότερα για τις υπηρεσίες τους θα αποκτούσαν αθέμιτο 
πλεονέκτημα εις βάρος τους και θα προκαλούσαν την πτώση των τιμών. Μαζικές διαδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν και σχεδόν 100 000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες στις 21 
Μαρτίου 2005 για να διαμαρτυρηθούν κατά της οδηγίας. Ο νέος νόμος τέθηκε σε εφαρμογή σε όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 28 Δεκεμβρίου 2009. 
 
Η οδηγία πήρε το όνομά της από τον Frederik ‘Frits’ Bolkestein, τον τότε Ευρωπαίο Επίτροπο που 
επέβλεψε την εκπόνησή της. 
 
 
 «Πολωνός υδραυλικός» καλεί Γάλλους 
 
Ο Πολωνικός Οργανισμός Τουρισμού συλλαμβάνει την ιδέα ενός γοητευτικού Πολωνού 
υδραυλικού για να αντισταθμίσει την αρνητική γαλλική ρητορική περί Ανατολικοευρωπαίων 
εργαζομένων. 
 
Ο «Πολωνός υδραυλικός», σύμβολο φτηνού εργατικού δυναμικού, έγινε σλόγκαν των 
υποστηρικτών του «ΟΧΙ» στο Γαλλικό δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. 
 
 «Μένω Πολωνία - ελάτε εσείς» λέει η νέα διαφήμιση στον ιστότοπο του Πολωνικού Οργανισμού 
Τουρισμού απευθυνόμενη στους Γάλλους επισκέπτες. 
 
Ο ιστότοπος περιέχει μηνύματα Γάλλων αναγνωστών που επαινούν το χιούμορ της διαφήμισης. 
 
Η Elzbieta Janik, εκπρόσωπος τύπου του Πολωνικού Οργανισμού Τουρισμού, εξέφρασε την 
ενόχληση της ίδιας και των συναδέλφων της διότι μια αρνητική εικόνα της Πολωνίας 
χρησιμοποιούταν από πολιτικούς ... για να αποφευχθούν τα ουσιαστικά πολιτικά προβλήματα. 
 
 
Αποκατάσταση εικόνας 
 
Η παραγωγή της διαφήμισης έγινε στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Τουρισμού στην 
Βαρσοβία με σκοπό να δημιουργηθεί μία θετική εικόνα της Πολωνίας, όπως δήλωσε στον ιστότοπο 
του BBC News. 
 
 «Μας κόλλησαν μια ρετσινιά που δεν αξίζουμε.  Στο κάτω-κάτω, η Γαλλία είναι γεμάτη από 
Ισπανούς χτίστες, Πορτογάλους εργάτες... 
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Επρόκειτο για μια χιουμοριστική απάντηση στην πολιτική συζήτηση - θέλαμε να πούμε στους 
Γάλλους ότι,  ακόμη κι αν κακολογείτε τη Πολωνία, και πάλι είστε ευπρόσδεκτοι», είπε. 
 
Πρόσθεσε επίσης ότι ίσως δημιουργήσουν και αφίσες και μπλουζάκια με την εικόνα του ωραίου 
Πολωνού υδραυλικού. 
 
 «Κόσμος από τη Γαλλία μας πήρε τηλέφωνο για να μας συγχαρεί. Μας λέγανε: «Δεν είμαστε 
ηλίθιοι, ξέρουμε ότι δεν φταίνε οι Πολωνοί υδραυλικοί», πρόσθεσε. 
 
Πηγή: BBC News  
  

 
Ένας νέος «Πολωνός υδραυλικός»: Μια χιουμοριστική αντεπίθεση εξ ανατολών 
 
Πηγή: BBC NEWS © Polish Tourist Organisation 
 
Ο Φρέντερικ Μπολκεστάιν, Ευρωπαίος Επίτροπος, προσπάθησε να υπερασπιστεί την προτεινόμενη 
μεταρρύθμιση του λέγοντας ότι θα ήθελε πολύ να δει Πολωνούς υδραυλικούς να ψάχνουν για 
δουλειά στην περιοχή του διότι, όπως εξήγησε, ήταν πολύ δύσκολο να βρει ηλεκτρολόγο ή 
υδραυλικό εκεί που ήταν το σπίτι του, στη Βόρεια Γαλλία.   
 
Τα σχόλια του ξεσήκωσαν έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία. Ο Rémi Pauvros, Δήμαρχος Maubeuge, 
της σημαντικότερης πόλης κοντά στο σπίτι του Μπολκεστάιν στη Γαλλία, έστειλε στον τότε 
Επίτροπο ανοικτή επιστολή με την οποία του έγραφε ότι ο ίδιος είχε βρει τουλάχιστον 13 
ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς στον Χρυσό Οδηγό της περιοχής.  
 
Πηγή: Privatizationbarometer 


