BRON 5
De Bolkestein-richtlijn
De Bolkestein-richtlijn (ook wel richtlijn betreffende diensten op de interne markt genoemd) is
wetgeving die in 2006 door de EU is aangenomen, waarmee een interne dienstenmarkt tot stand
werd gebracht, en waardoor Europese werknemers zich in de lidstaten van de Europese Unie vrij
mochten verplaatsen om werk te zoeken. De nieuwe wetgeving was omstreden, want veel
werknemers in West-Europa waren bang dat arbeidsmigranten uit Oost-Europa, die lagere tarieven
berekenden voor hun diensten, een onrechtmatig voordeel zouden hebben ten opzichte van henzelf
en de prijzen zouden drukken. Er vonden massale protesten plaats en op 21 maart 2005 waren er in
Brussel bijna 100 000 mensen op de been om tegen de richtlijn te demonstreren. De nieuwe
wetgeving werd in alle EU-lidstaten op 28 december 2009 ten uitvoer gelegd.
De richtlijn is genoemd naar Frederik (Frits) Bolkestein, de toenmalige Europese commissaris die
toezag op de totstandkoming van deze richtlijn.
De "Poolse loodgieter" lonkt naar de Fransen
Het Poolse verkeersbureau heeft een aantrekkelijke Poolse loodgieter verzonnen om het negatieve
beeld dat de Fransen hebben van Oost-Europese werknemers te verbeteren.
De Poolse loodgieter, een symbool voor goedkope arbeidskrachten, werd door het Franse "nee"kamp in het kader van het referendum over de Europese grondwet veelvuldig als schrikbeeld
gebruikt.
"Ik blijf in Polen. Kom vooral eens langs!" luidt de nieuwe advertentie op de website van het Poolse
verkeersbureau voor Franse bezoekers.
Op de site staan berichten van Fransen die de humor van de advertentie kunnen waarderen.
Elzbieta Janik, woordvoerder van het Poolse verkeersbureau, zei dat zij en haar collega's "geïrriteerd
waren dat politici een negatief beeld over Polen neerzetten... om de echte politieke problemen te
omzeilen".
Een nieuw imago
De advertentie was bedacht door het hoofdkantoor van het verkeersbureau in Warschau om "bij te
dragen aan een positief beeld van Polen", vertelde ze op de website van BBC News.
"We hebben ten onrechte een etiket opgeplakt gekregen. Frankrijk heeft bijvoorbeeld legio Spaanse
metselaars en Portugese werklieden in dienst..."
"Dit was een humoristische reactie op het politieke debat; we wilden tegen de Fransen zeggen dat ze
ondanks de slechte dingen die ze over Polen zeggen toch welkom zijn," aldus Janik.
Ze voegde hieraan toe dat er misschien ook posters en T-shirts gemaakt zouden worden met de
knappe Poolse loodgieter.
"Er hebben Fransen gebeld om ons te complimenteren. Ze vertelden dat ze heus niet dom waren en
best wisten dat er niets op de Poolse loodgieters aan te merken was."
Bron: BBC News
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Nieuwe "Poolse loodgieter": Een humoristisch weerwoord uit het oosten
Bron: BBC NEWS © Polish Tourist Organisation
Frederik Bolkestein, de EU-commissaris, probeerde zijn hervormingsvoorstel te verdedigen door te
zeggen dat hij graag zou zien dat Poolse loodgieters zich melden voor werk in de omgeving waar hij
woont "aangezien het heel moeilijk is om een elektricien of een loodgieter te vinden in de NoordFranse streek waar ik woon."
Dit kwam hem in Frankrijk op scherpe kritiek te staan. Rémi Pauvros, de burgemeester van
Maubeuge, de grootste stad in de buurt van het Franse huis van Bolkestein, stuurde de voormalige
eurocommissaris een open brief waarin hij schreef dat er in de plaatselijke Gouden Gids maar liefst
13 elektriciens en loodgieters te vinden waren.
Bron: Privatizeringsbarometer
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