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Bolkesteino direktyva

Bolkesteino direktyva (taip pat vadinama Paslaugų direktyva) – tai 2006 m. ES priimtas teisės aktas,
pagal kurį sukurta bendroji paslaugų rinka ir Europos darbuotojams sudarytos sąlygos laisvai judėti
Europos Sąjungos valstybėse narėse siekiant susirasti darbą. Šis naujas teisės aktas buvo
kontraversiškas, nes daugelis Vakarų Europos darbuotojų bijojo, kad migrantai darbuotojai iš rytų
Europos, kurie savo paslaugas teikė pigiau, dabar turės nesąžiningų privalumų ir nuleis kainas. Vyko
masiniai protestai, o 2005 m. kovo 21 d. Briuselyje, siekdami išreikšti protestą prieš šią direktyvą,
susirinko beveik 100 000 žmonių. Naujasis teisės aktas visose ES valstybėse narėse buvo įgyvendintas
2009 m. gruodžio 28 d.
Direktyva pavadinta jos kūrimą prižiūrėjusio Europos Komisijos nario Frederiko (Fritso) Bolkesteino
vardu.

„Lenkas santechnikas“ vilioja prancūzus
Lenkijos turizmo biuras, siekdamas kovoti su neigiamais prancūzų pastebėjimais apie Rytų Europos
darbuotojus, sukūrė viliojantį lenko santechniko įvaizdį.
„Lenkas santechnikas“ – pigios darbo jėgos simbolis, tapo populiaria Prancūzijos „Ne“ kampanijos
per referendumą dėl ES konstitucijos fraze.
Naujajame Lenkijos turizmo biuro interneto svetainės skelbime teigiama: „Lieku Lenkijoje –
užsukite“.
Šios interneto svetainės skaitytojai prancūzai parašė komentarų, kuriuose giriamas skelbimo
šmaikštumas.
Lenkijos turizmo biuro atstovė spaudai Elzbieta Janik teigė, kad jai ir jos kolegoms „atsibodo, kad
politikai neigiamą Lenkijos įvaizdį naudoja... kad išvengtų tikrų politinių problemų.“

Įvaizdžio keitimas
Elzbieta Janik BBC News interneto svetainei teigė, kad skelbimą sukūrė turizmo biuro Varšuvos
padalinys, „kad padėtų mums sukurti teigiamą Lenkijos įvaizdį“.
„Mums buvo priklijuota etiketė, kurios nenusipelnėme. Galų gale, Prancūzijoje gausu ispanų
akmentašių, darbininkų iš Portugalijos ir t. t....“
„Tai buvo humoristinis atsakas į politinius debatus – norėjome prancūzams pasakyti: „Nors apie
Lenkiją kalbate ir blogai, esate laukiami“, – pasakojo ji.
Ji pridūrė, kad su patrauklaus lenko santechniko nuotrauka taip pat galima pagaminti plakatų ir
marškinėlių.
„Prancūzai mums skambino ir sveikino. Jie mums sakė: „Mes ne kvailiai, žinome, kad lenkų
santechnikų kaltinti nereikia“, – pridūrė ji.
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Naujasis „Lenkas santechnikas“: humoristinis atsakas iš rytų
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ES Komisijos narys Frederikas Bolkesteinas siekė apginti savo siūlomą reformą, sakydamas, kad jam
būtų smalsu pamatyti lenkus santechnikus, kurie stengiasi įsidarbinti jo kaimynystėje, „nes Šiaurės
Prancūzijoje, kur aš gyvenu, labai sunku rasti elektriką ar santechniką“.

Jo pastabos Prancūzijoje sulaukė aštrios kritikos. Netoli. F. Bolkesteino namų esančio pagrindinio
miesto Mobežo (pranc. Maubeuge) meras buvusiam Komisijos nariui nusiuntė atvirą laišką, kuriame
teigė, kad vietiniuose „geltonuosiuose puslapiuose“ rado ne mažiau kaip 13 elektrikų ir santechnikų.
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