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Bolkesteini direktiiv

Bolkesteini direktiiv (tuntud ka kui teenuste siseturu direktiiv) on ELi 2006. aasta õigusakt, milles
kehtestati ühtne turg teenustele ja võimaldati Euroopa töötajatel töö leidmise eesmärgil Euroopa
Liidu liikmesriikides vabalt liikuda. Uus õigusakt põhjustas vastuolusid, sest paljud Lääne-Euroopa
töötajad kartsid, et Ida-Euroopast tulevad töötajad, kes küsivad oma teenuste eest vähem raha,
saavad nii ebaõiglase eelise ja löövad hinnad alla. Toimusid massimeeleavaldused ja 21. märtsil
2005. aastal kogunes Brüsselis peaaegu 100 000 inimest direktiivi vastu protestima. Uus õigusakt
rakendati kõigis ELi liikmesriikides 28. detsembril 2009.
Direktiivile anti nimi toonase Euroopa Komisjoni voliniku Frederik „Frits” Bolkesteini järgi, kes
vastutas selle väljatöötamise eest.

„Poola torumees” meelitab prantslasi
Poola turismiamet on loonud Poola torumehele külgetõmbava kuvandi vastukaaluks Prantsusmaa
negatiivsele retoorikale Ida-Euroopa tööliste teemal.
„Poola torumees” kui odava tööjõu sümbol muutus märksõnaks, mida kasutasid ELi põhiseaduse
lepingu alase Prantsusmaa referendumi käigus põhiseaduse vastased oma kampaanias.
„Mina jään Poola, tulge külla!” on kirjas Poola turismiameti prantsuse turistidele mõeldud veebilehel
avaldatud uues reklaamis.
Veebilehele jäetud kommentaarides kiidavad prantsuse lugejad humoorikat reklaami.
Poola turismiameti pressiesindaja Elzbieta Janik selgitas, et teda ja ta kolleege ärritas, et poliitikud
kasutavad Poola negatiivset kuvandit tegelike poliitiliste probleemidega tegelemise asemel.

Kuvandi muutus
Pressiesindaja ütles veebisaidile BBC News, et reklaami teostas turismiameti Varssavi peakontor
Poolast positiivsema ettekujutuse loomiseks.
„Meile on kleebitud külge teenimatu silt. Prantsusmaal on ju ka palju Hispaania müürseppi, Portugali
töölisi ...”
„See oli humoorikas vastus poliitilisele debatile, soovisime öelda prantslastele, et nad on teretulnud
hoolimata Poola kohta väljendatud halbadele arvamustele,” sõnas ta.
Pressiesindaja lisas, et plaanitakse toota ka kena Poola torumehe kujutisega postreid ja T-särke.
„Prantslased on helistanud, et meid õnnitleda. Nad ütlevad: „Me pole nii tobedad, et süüdistaksime
Poola torumehi," lisas ta.
Allikas: BBC News

1

Uus „Poola torumees”: humoorikas vastulöök idast

Allikas: BBC News © Polish Tourist Organisation

Euroopa Komisjoni volinik Frederik Bolkestein üritas oma kavandatud reformi kaitsta, öeldes, et talle
meeldiks väga, kui Poola torumehed tema naabruskonnas tööd otsiksid, sest tema elupaigas PõhjaPrantsusmaal on väga raske elektrikut või torumeest leida.
See kommentaar sai terava kriitika osaliseks. Bolkesteini Prantsusmaa kodu lähedal asuva suurema
linna Maubeuge'i linnapea Rémi Pauvros saatis endisele volinikule avaliku kirja, kus ütles, et
kohalikust äriinfokataloogist leiab ta vähemalt 13 elektrikut ja torumeest.
Allikas: Privatizationbarometer
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