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UNDERVISNINGSMATERIAL 5 
 
 

Bolkesteindirektivet 
 
Bolkesteindirektivet (även kallat tjänstedirektivet) är en lag som antogs av EU 2006 och som 
inrättade en inre marknad för tjänster, vilket medförde att europeiska arbetstagare nu kan röra sig 
fritt inom Europeiska unionens medlemsstater för att söka arbete. Den nya lagen var kontroversiell, 
eftersom många arbetstagare från västra Europa var oroliga över att migrerande arbetstagare från 
östra Europa som tog mindre betalt för sina tjänster nu skulle få orättvisa fördelar jämfört med dem 
och driva ner priserna. Massprotester anordnades och nära 100 000 människor samlades i Bryssel 
den 21 mars 2005 för att demonstrera mot direktivet. Den nya lagen genomfördes i alla EU:s 
medlemsstater den 28 december 2009. 
 
Direktivet är uppkallat efter Frederik ”Frits” Bolkestein, den dåvarande kommissionsledamot som 
såg till att lagen kom till. 
 
 
Den ”polske rörmokarens” vink till fransmännen 
 
Polska turistbyrån har kommit med en förförisk bild på en polsk rörmokare för att bemöta negativ 
fransk retorik om arbetare från östra Europa.  
Den ”polske rörmokaren” – en symbol för billig arbetskraft – blev ett slagord i den franska nej-
kampanjen under folkomröstningen om en konstitution för Europa.  
”Jag stannar kvar i Polen – kom gärna och hälsa på”, står det på den nya reklamen på den polska 
turistbyråns webbsida för franska besökare.  
Webbsidan visar kommentarer från franska läsare som hyllar humorn i reklamen.  
Elżbieta Janik, talesperson för den polska turistbyrån, sa att hon och hennes kolleger ”var irriterade 
över den negativa bild av Polen som politikerna använde ... för att undvika de verkliga politiska 
problemen.” 
 
 
En förändrad bild 
 
Reklamen togs fram av turistbyråns huvudkvarter i Warszawa för att ”hjälpa oss att skapa en positiv 
bild av Polen”, berättade hon för webbsajten BBC News. 
”Vi har fått en stämpel vi inte förtjänar. Trots allt finns det ju massor av spanska stenhuggare och 
portugisiska arbetare i Frankrike ...” 
”Det var en humoristisk reaktion på den politiska debatten. Vi ville säga till fransmännen: Trots allt 
dåligt som sagts om Polen är ni välkomna hit”, säger hon. 
Hon tillägger att även affischer och t-tröjor med den snygge polske rörmokaren kan komma att 
tillverkas. 
”Fransmän har ringt och gratulerat oss. De säger: ’Vi är inga dumbommar, vi vet att det inte är de 
polska rörmokarnas fel’”, tillade hon. 
 
Källa: BBC News  
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En ny ”polsk rörmokare”: Ett roligt motangrepp från öster 
 
Källa: BBC News © Polish Tourist Organisation 
 
 
Frederik Bolkestein, kommissionsledamoten, försökte försvara sitt reformförslag och sa att han 
gärna skulle se att polska rörmokare sökte jobb i det område där han bor, ”eftersom det är väldigt 
svårt att hitta en elektriker eller rörmokare där jag bor i norra Frankrike”.  
 
Hans kommentarer fick skarp kritik i Frankrike. Rémi Pauvros, borgmästare i Maubeuge, huvudorten 
nära Folkesteins franska hem, skickade den tidigare kommissionsledamoten ett öppet brev där han 
berättade att han kunde hitta inte mindre än 13 elektriker och rörmokare i de lokala gula sidorna. 
 
Källa: Privatizationbarometer 


