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Bolkešteina direktīva 
 
 
Bolkešteina direktīva (jeb Direktīva par pakalpojumiem iekšējā tirgū) ir Eiropas Savienībā 2006. gadā 
pieņemts tiesību akts, ar kuru tika izveidots vienots pakalpojumu tirgus un Eiropas darba ņēmējiem 
dota iespēja brīvi pārvietoties Savienības dalībvalstīs, lai atrastu darbu. Jaunais tiesību akts tika arī 
apstrīdēts, jo daudzās Rietumeiropas valstīs strādājošie bažījās, ka Austrumeiropas viesstrādnieki, 
kuri prasa mazāku samaksu par saviem pakalpojumiem, tagad gūs negodīgas priekšrocības un cenas 
samazināsies. Sākās masu protesti un 2005. gada 21. martā Briselē pulcējās gandrīz 100 000 cilvēku, 
lai paustu savus iebildumus pret direktīvu. Jauno tiesību aktu visās ES dalībvalstīs ieviesa no 
2009. gada 28. decembra. 
 
Šo direktīvu dēvē Frederika "Frica" Bolkešteina vārdā, kurš tolaik bija par tās sagatavošanu atbildīgais 
Eiropas komisārs. 
 
 
Poļu santehniķis ielūdz francūžus 
 
Polijas Tūrisma padome savā reklāmas kampaņā izmantojusi pievilcīga poļu santehniķa tēlu, lai 
vērstos pret francūžu negatīvo retoriku par strādājošajiem no Austrumeiropas.  
Poļu santehniķis kļuva par lētā darbaspēka simbolu un viņa radītie draudi — par vienu no 
galvenajiem lozungiem to politisko spēku kampaņā, kuri Francijas iedzīvotājus aicināja balsot pret 
jauno ES konstitūciju.  
"Es palieku Polijā — brauciet ciemos!", teikts franču tūristiem paredzētajā reklāmā Polijas Tūrisma 
padomes tīmekļa vietnē.  
Vietnē redzamas arī Francijas lasītāju atsauksmes, kurās uzteikta šī ar humoru veidotā reklāma.  
Polijas Tūrisma padomes pārstāve Elžbeta Janika sacīja, ka gan viņai pašai, gan viņas kolēģiem bija 
apnicis, ka politiķi veidoja negatīvu Polijas tēlu, lai izvairītos no reālu politisko problēmu risināšanas. 
 
Pārveidot tēlu 
"Šo reklāmu sagatavoja Tūrisma padomes Varšavas galvenajā mītnē, lai palīdzētu mums veidot 
pozitīvu Polijas tēlu," viņa norādījusi "BBC News" tīmekļa vietnē. 
"Mums tika uzspiests tāds zīmogs, kādu nebijām pelnījuši. Galu galā Francijā strādā daudz spāņu 
mūrnieku, portugāļu strādnieku...". 
"Šī bija ar humoru veidota atbilde politiskā diskusijā — mēs gribējām francūžiem sacīt: "Neraugoties 
uz to, ka daudz slikta sarunāts par mūsu valsti, jūs esat tajā laipni gaidīti"," norāda E. Janika. 
Viņa piebilst, ka tiek izskatīta iespēja izgatavot arī plakātus un krekliņus, uz kuriem būtu redzams 
izskatīgais poļu santehniķis. 
"Francūži mums zvanīja, lai izteiktu savu atzinību. Viņi sacīja: "Neesam jau muļķi, labi zinām, ka ne 
jau poļu santehniķi ir pie vainas!"," viņa piebilst. 
 
Avots: BBC News  
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Jaunais "poļu santehniķis". Humoristisks pretspars no austrumiem. 
 
 
Avots: BBC NEWS © Polish Tourist Organisation 
 
 
ES komisārs Frederiks Bolkešteins centās aizstāvēt ierosināto reformu, sakot, ka viņš būtu ļoti 
ieinteresēts, lai poļu santehniķi pieteiktos darbam viņam tuvējā apkaimē, jo esot ļoti grūti atrast 
kādu elektriķi vai santehniķi Francijas ziemeļu apgabalā, kur komisārs dzīvo.  
 
Viņa izteicieni Francijā tika asi kritizēti. Netālu no F. Bolkešteina franču mājas esošās Mobēžas 
pilsētas mērs Remī Povross nosūtīja bijušajam komisāram atklātu vēstuli, norādot, ka vietējā uzziņu 
katalogā varot atrast ne mazāk kā 13 elektriķus un santehniķus. 
 
Avots: Privatizationbarometer 
 


