5. SEGÉDANYAG
A Bolkestein-irányelv

A Bolkestein-irányelv (amelyet a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvnek is hívnak) az EU által
2006-ban a szolgáltatások egységes piacának létrehozása érdekében elfogadott jogszabály, amely
lehetővé tette, hogy az európai munkavállalók szabadon mozogjanak az Európai Unió tagállamaiban
munkát keresve. Az új jogszabály ellentmondásos volt, mert sok nyugat-európai munkás attól félt,
hogy a Kelet-Európából érkező migráns munkavállalók, akik kevesebbet kértek szolgáltatásaikért,
tisztességtelen előnyhöz jutnak velük szemben és lenyomják az árakat. Tömeges tiltakozásokra
került sor, és csaknem 100 000 ember gyűlt össze Brüsszelben 2005. március 21-én, hogy
tiltakozzanak az irányelv ellen. Az új jogszabály 2009. december 28-án lépett hatályba minden uniós
tagállamban.
Az irányelv Frederik „Frits” Bolkesteinről, a korábbi európai biztosról kapta a nevét, aki felügyelte
kidolgozását.

„Lengyel vízvezeték-szerelő” hívja a franciákat

A lengyel idegenforgalmi hivatal egy lengyel vízvezeték-szerelő vonzó képével állt elő, válaszul a
kelet-európai munkásokkal kapcsolatos negatív francia retorikára.
A „lengyel vízvezeték-szerelő”, az olcsó munkaerő jelképe népszerű reklámszöveggé vált az EU
alkotmányáról tartott népszavazást megelőzően a „nem” szavazatokra buzdító francia kampány
során. „Én Lengyelországban maradok – gyertek ti ide!” szólt az új reklám a lengyel idegenforgalmi
hivatal francia látogatóknak szóló weboldalán.
Az oldalon számos üzenet található francia olvasók részéről, melyekben dicsérik a reklám humorát.
Elzbieta Janik, a lengyel idegenforgalmi hivatal szóvivője azt nyilatkozta, hogy őt és kollégáit
„bosszantotta, hogy Lengyelországról negatív képet alakítottak ki a politikusok abból a célból ...,
hogy kitérjenek a valódi politikai problémák elől”.
A kép átalakítása

A reklámot az idegenforgalmi hivatal varsói központja készítette azért, hogy „pozitív képet alakítsunk
ki Lengyelországról” – mondta a BBC News honlapjának.
„Olyan címkét húztak ránk, amelyet nem érdemlünk meg. Végül is Franciaországban sok spanyol
kőműves, portugál munkás ... van.”
„Ez egy vicces válasz volt a politikai vitára – azt akartuk vele üzenni a franciáknak, hogy a
Lengyelországról mondott rosszak ellenére szívesen látjuk őket” – nyilatkozta.
Hozzátette, hogy a jóvágású lengyel vízvezeték-szerelő képével posztereket és pólókat is lehetne
gyártani.
„Francia emberek hívtak fel bennünket, hogy gratuláljanak. Azt mondták: „Nem vagyunk balekok,
tudjuk, hogy nem a lengyel vízvezeték-szerelőket kell hibáztatni”” – tette hozzá.
Forrás: BBC News
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Az új „lengyel vízvezeték-szerelő”: vicces tiltakozás keletről
Forrás: BBC NEWS © Polish Tourist Organisation

Frederik Bolkestein, az uniós biztos meg akarta védeni az általa javasolt reformot azzal, hogy azt
mondta, alig várja, hogy lengyel vízvezeték-szerelők jelentkezzenek munkára azon a környéken, ahol
lakik, mert ahogy mondta: „nagyon nehéz villanyszerelőt vagy vízvezeték-szerelőt találni ott, ahol
élek Észak-Franciaországban”.
Megjegyzései éles kritikát váltottak ki Franciaországban. Rémi Pauvros, a Bolkestein francia házához
közeli legnagyobb város, Maubeuge polgármestere nyílt levelet küldött a korábbi biztosnak,
amelyben felsorolta neki, hogy nem kevesebb, mint 13 vízvezeték-szerelőt találhat a helyi szakmai
telefonkönyvben (sárga oldalak).
Forrás: Privatizationbarometer
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