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Forord
Arbeidsforholdene er livsfarlige, lønningene lave og miljøstandarden minimal. Norske verft
som bestiller skrog i Øst-Europa, kan kutte både i kostnader og svinger.
Norske verft er ikke lenger konkurransedyktige på bygging av skrog. Det er en
arbeidskrevende del av skipsbyggingen – og derfor kostbart.
Stadig flere små og store norske verft har derfor flyttet skrogproduksjonen til lavkostland i
Øst-Europa, særlig til anlegg ved Østersjøen og Svartehavet. Når skrogene er ferdige, skipes
de til Norge, der innmaten fylles i.
Men det er tydelig at norske standarder blir lagt igjen hjemme når skrogene bygges i øst.
Regningen skyves over på arbeiderne, naboer og miljøet. Norwatch har snakket med flere
kilder i verftsbransjen som sier at selskapene stiller langt lavere krav til arbeidsforhold og
miljø i Øst-Europa enn de gjør her hjemme. Selv verft som har ry på seg å være
foregangsbedrifter for helse, miljø og sikkerhet i Norge, jekker på kravene når de outsourcer
byggingen av skrog.
Mange av partnerskapene mellom norske og østeuropeiske bedrifter har pågått i årevis.
Arbeidet er ofte teknisk vanskelig, og krever tett samarbeid mellom de norske selskapene og
deres østeuropeiske leverandører. Derfor har de norske verftene ofte utstasjonert inspektører
for å overvære jobben. Men selv dette gjør ikke forholdene nødvendigvis bedre.
Innkjøpere har et ansvar for å kontrollere at varene man bestiller i lavkostland er produsert
under forsvarlige forhold. Den yrende norske verftsindustrien er intet unntak.
Norwatch-redaksjonen,
Erik Hagen
Oslo, juni 2009.
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Sammendrag
Norwatch har besøkt Sevastopol Shipyard, et verft med frynsete miljørykte, ytterst på Krimhalvøya i Ukraina. Verftet ligger inneklemt mellom et universitet og et boligområde i
Sevastopol by.
Her har to norske bedrifter bestilt skrog.
Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) har fått levert to: Først en tråler i 2007 og deretter et
forsyningsskip for oljeplattformer (under), som ble ferdig i Ukraina før jul 2008.
Fjellstrand AS, et annet Hordalandverft, er halvveis i byggingen av sitt
første skrog, også det et forsyningsskip.
Både FMV og Fjellstrand har lagt sine
bestillinger på is, på grunn av
finanskrise og dårlig kvalitet.
Allerede før de to norske bedriftene
signerte kontrakter med Sevastopol
Shipyard, slet Ukraina-verftet med
økonomiske problemer. Det var derfor
med åpne armer de fikk kontrakter med
de to norske verftene i 2006-2007. I
perioden fram til i dag har de ikke
bygget skrog for andre verft.
I løpet av disse årene har bedriften fått det stadig tyngre økonomisk, og gjennomgått en
omfattende reorganisering. Regningen ser ut til å ha blitt skjøvet over på arbeiderne.
Norwatch kan avdekke en rekke svært kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen:
● Ansatte som Norwatch har snakket med forteller om elendige arbeidsbetingelser, dårlige
sanitærforhold, manglende lønn, og trusler om vold. Dette har skjedd mens byggingen av
skrog til både FMV og Fjellstrand fant sted.
● Sikkerhetsforholdene for de ansatte var så dårlige at det norske Arbeidstilsynet ville stengt
anlegget om de hadde hatt muligheten. Norwatch har fått tak i et omfattende bildemateriale
av byggingen av FMV-skrog, som dokumenterer en langt dårligere standard enn hva FMV
opererer med i Norge. Arbeidstilsynet har vurdert dokumentasjonen, og anser særlig
stillasene rundt skroget som ”under enhver kritikk”. Bildene ble tatt høsten 2008, seks
måneder etter at FMV lovet bot og bedring da en litauisk arbeider omkom i en fallulykke fra
et stillas på Fitjar.
● I motsetning til hva som er praksis i Norge, ble ikke FMVs sandblåsearbeid dekket til.
Støvet skal ha seilt inn over nabobebyggelsene.
● På mange områder er Ukraina en miljøsinke i forhold til Norge. Brukt blåsesand funnet
inne på verftsområdet, er giftig og helseskadelig. Analyser som Norwatch har foretatt av
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avfallet, viser at kvartsnivået er over 11 ganger norsk max-grense. Tungmetallet krom er 39
ganger så høyt som max-grensen. Arsen-nivået er sju ganger over max-grensen.
– Generelt sett er det nok slik at HMS-standarden og holdningene er dårligere i land som
Ukraina, Romania og Russland enn her hjemme. Jeg vil tro at FMVs byggeinspektører har
påpekt ting rundt HMS-forhold, men jeg har ingen arkiv eller statistikk over dette, sier
direktør i Fitjar Mekaniske Verksted, Hugo Strand til Norwatch.
Han forteller selskapet ikke har kunnskap om lønnsforholdene til de ansatte ved verftet, men
forsikrer at de forsøker å påvirke leverandørene til ha trygge og gode arbeidsforhold.
Fjellstrand sier de har kjent til flere av forholdene, og sier det har tatt det opp med det lokale
verftet.
– Som kunde føler jo våre folk et moralsk ansvar for å se til at disse tingene blir ivaretatt når
vi lager våre produkter. Men det er begrenset hva vi kan påvirke på slike plasser. Verftet i
Sevastopol har nok slitt med økonomien i en god periode, og de har hatt problemer med å
oppfylle kravene på en god måte, sier administrerende direktør Asbjørn Tolo i Fjellstrand.
Norske bestillinger i Sevastopol, Ukraina
-2006: Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) inngår kontrakter med verftet Sevmorverf Ltd i Sevastopol,
om bygging av tre skrog: en tråler, et forsyningsskip og et dykkerfartøy. De to sistnevnte skulle FMV
levere til bedriften Bergen Group.
-Mai 2007: Fjellstrand AS signerer en avtale om et forsyningsskip fra samme verft.
-2007: I løpet av byggingen for de norske bedriftene, kjøpes Sevmorverf opp av Sevastopol Shipyard.
I en større omlegging, sparkes alle ansatte i det ene selskapet, for å bli gjeninnsatt i det andre. På veien
mister de oppimot 30% av sin inntekt. Selskapet lover å få på plass en ny lønnsavtale, men holder ikke
løftet. FMV får levert sin tråler, Christina S.
-2008: Sevastopol-verftet starter bygging av forsyningsskipet til Fjellstrand, etter at de allerede hadde
påbegynt FMVs tredje skrog. Arbeiderne klager over sanitær- og lønnsforhold, men blir ikke hørt av
ledelsen ved det ukrainske verftet. Ferier og lønnsutbetalinger utsettes. I perioder mangler arbeiderne
både strøm og vann på arbeidsplassen.
-Høsten 2008: På grunn av finanskrisen får ikke lenger Sevastopol-verftet kreditt i ukrainske banker,
og videre bygging av Fjellstrands forsyningsskip stopper opp.
-Desember 2008: Sevastopol Shipyard leverer FMVs forsyningsskip, ett år for sent, og legger deretter
videre produksjon på is.
-April 2009: Arbeiderne ved Sevastopol-verftet mottar lønningene for november-desember 2008, men
venter fortsatt på lønn for hele 2009. De har ikke hatt en reforhandlet lønnsavtale med ledelsen siden
2005. Verftet ligger dødt i påvente av kreditt og gjenopptakelse av Fjellstrand-byggingen. Metall for et
FMV-dykkerfartøy, samt et halvt Fjellstrand-forsyningsskip samler støv i verftets lagre.

FMVs tråler Christina S på prøvetur ved Fitjar.
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Blåste i norske miljøstandarder
Verft som preparerer skrog i Norge, stanser skadelig luftforurensning ved å dekke til
arbeidsområdet med tak eller presenninger. Men i utlandet gjelder andre regler. Da Fitjar
Mekaniske Verksted fikk sandblåst sine skrog i Ukraina, regnet støv i hodet på verftets naboer
og arbeidere.
Mens Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) er svært forsiktige med å begrense støv- og
støyforurensning fra anlegget i Hordaland, var de ikke like grundige da de bestilte skrog på
Krim-halvøya i Ukraina.
Jobbene ble gjort i en tørrdokk midt i mellom et universitets- og et boligområde i Sevastopol
by.
I perioder skal sandblåsingen ha laget en ti meter høy søyle av støv opp fra skipet, som seilte
inn over nabolaget i nærheten. Ifølge flere kilder Norwatch har snakket med, ble ingen
presenninger brukt.
Direktør ved FMV, Hugo Strand, mener at noen presenninger ble benyttet, men bekrefter at
båten ikke ble tildekket som i Norge.
– I forhold til tildekking for sandblåsing på utvendig skrog ble vel en del presenninger brukt,
men hele båten ble ikke kledd inn. Den var ikke kledd inn de gangene jeg var på verftet, men
de sandblåste og malte også da jeg ikke var der. All sand ble fjernet fra dokken før sjøsetting,
skriver Strand i en epost til Norwatch.

Bildet til høyre viser tråleren Christina S som sandblåses ved FMVs verft på Fitjar i april 2008. Bildet til
venstre viser det siste FMV-skroget – forsyningsskipet Olympic – klar for sandblåsing i Sevastopol, noen
måneder senere. Det ene er dekket til, det andre er det ikke.
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Strikte forhold i Norge
I Norge benytter FMV seg av svært strenge standarder. Til kontrollører fra Statens
Forurensningstilsyn i 2003, kunne bedriften opplyse at de følger sine utslippstillatelser i
Norge prikkfritt:
* Sandblåsing og sprøytemaling foregår stort sett innendørs. Dersom det gjøres utendørs,
skjermes aktivitetene mot naboene og ytre miljø ved hjelp av presenning eller tildekking.
* Blåsingen og malingen gjøres kun på hverdager, før klokka 22.00.
* FMV betrakter all brukt blåsesand som farlig avfall, som i sin tur leveres inn.
Svevestøv
Men like grundige er man ikke i Ukraina.
En ingeniør ansatt av Sevastopol Shipyard har fortalt at anleggets naboer klagde på støv fra
sandblåsingen av FMVs skrog. Observasjonene av det flygende støvet ble gjort også av flere
av arbeiderne.
– Sandblåsingen ble gjort om natten av et innleid selskap, mens vi fast ansatte ikke var på
jobb, sier Boris Pisarenko til Norwatch.
– Men da vi kom på jobb klokka sju om morgenen, pleide en støvsky ennå å henge i luften,
sier han.
Siden Sevastopol-verftet hadde vært så trege med å gjennomføre de øvrige delene av
byggingen, har FMV fortalt til Norwatch at de kom inn og tok over deler av ferdigstillingsarbeidet høsten
2008.
Forsyningsskipet Olympic ved anlegget i Fitjar,
etter at hun hadde blitt fraktet fra Ukraina.

– Vi gikk inn
ganske massivt og
tok over arbeid.
Båten var over ett
år forsinket, sa
FMV-direktør
Hugo Strand i
våres, før
Norwatch
gjennomførte
reisen til Ukraina.
Konfrontert med
de dårlige HMSstandardene i
sandblåsings- og malingsarbeidet, sier FMV til Norwatch at det blir feil å si at involveringen
var massiv eller at de har tatt over eller ledet deler av jobben ved verftet.
– FMV fikk tak i flere folk og har betalt ekstra i forhold til opprinnelig kontraktsbeløp for at
de skulle jobbe for verftet med oppgaver innen skrogbygginga. Alle kvalitetskrav,
spesifikasjonskrav og så videre, var Sevastopol-verftet ansvarlig for å oppfylle, skriver Hugo
Strand i en epost til Norwatch.
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FMV er ukjent med at en støvsky skal ha reist seg over dokken.
– Sandblåsingen ble gjennomført i en relativt dyp tørrdokk, hvor det meste av skroget var
lavere enn dokksidene. Jeg observerte ikke slike forhold de gangene jeg var på verftet.
Sandblåsesand er tung så den drar ikke noen andre steder enn rett ned, skriver Strand til
Norwatch.
To til fem
Utslippstillatelsen for sandblåsing ved Sevastopol-verftet skal ifølge avisen Sevastopolskaya
Gazeta ha gått ut for to år siden. Denne tillatelsen gjaldt for to sandblåsere.
En ingeniør som avisen har snakket med, sier at FMV-eksperter som overvar sandblåsingen i
fjor høst insisterte på å øke til fem sandblåsere slik at arbeidet skulle gå fortere. Norwatch har
spurt FMV, men ikke fått konkrete kommentarer rundt disse forholdene.
Det er uklart hva slags blåsemiddel som ble brukt ved dokken i Sevastopol by. I Norge er det
strenge regler for midlenes kjemiske sammensetning. Avfallsmaterialet fra sandblåsingen ved
verftets andre anlegg litt utenfor byen, inneholdt stoffer som er svært skadelige for mennesker
(se mer om dette på s. 10).
Ubeskyttet malingsarbeid
Også malingsarbeidet ble utført i friluft, med ubeskyttede kolleger i umiddelbar nærhet. En av
de lokalt ansatte i Sevastopol sier til Norwatch at han og kollegene oppholdt seg ubeskyttet 20
meter fra malingsarbeidet.
– Når man maler, gjør trykket fra malingssprayen at malingen flyr overalt. Så noe sitter fast
på skipet, og en del flyr ut i lufta, sier Boris Pisarenko, en av de ansatte, til Norwatch.
Han sier arbeidet overhodet ikke var dekket til – verken under sandblåsingen eller
malingsjobben. Dette står i skarp kontrast til hva selskapet har sagt er praksis i Norge.
– De som malte hadde på seg
masker, men ikke de som spaserte
forbi. Folk måtte gå fram og tilbake
langs båten. De måtte jo arbeide,
sier Pisarenko.
Minimale miljøkrav
Valerij Korpachyov ved Sevastopol
Sanitary Authority er ansvarlig for
tilsyn av sanitære forhold ved
arbeidsplassene i Svartehavsbyen.
Han sier det er vanlig i Ukraina å
sandblåse skip i friluft, uten å dekke
til arbeidet. Han kjenner ikke til om
det finnes noe regelverk som krever
tildekking under blåsing.

Valerij Korpachyov ved
Sevastopol Sanitary Authority
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– Det viktigste er at det ikke påvirker arbeiderne eller det ytre miljøet. Jeg tror ikke det er
nødvendig å dekke til arbeidene. Jeg kjenner ingen regler om dette, sier Korpachyov.
Han bekrefter at det har vært misnøye fra verftets naboer under byggingen av de norske
skrogene ved Sevastopol-verftet.
– Folk bor ikke langt unna verftet. Det har vært klager fra de som bor i de nærmeste husene.
Ikke så mye på støvet som på bråket, som var på nattestid, sier han.
Det ukrainske verftet har selv avslått å gi kommentarer. De har heller ikke tillatt fotografering
av selve sandblåsingen som fant sted på FMVs forsyningsskip høsten 2008.
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Giftig Ukraina-verft
Inne på Sevastopol Shipyards område ligger rester av brukt blåsesand, som stammer fra
2008, da norske skrog ble preparert. Avfallet er helsefarlig, viser laboratorie-undersøkelser
som Norwatch har foretatt.
Laboratorietester av brukte blåsemidler fra Sevastopol Shipyard, viser at nivået av enkelte
skadelige tungmetaller er langt høyere enn det som er tillatt ved industrianlegg i Norge.
Da Norwatch var i Ukraina, fikk vi tak i to prøver av brukte blåsemidler: én av brukt
blåsesand, en annen av såkalt stålgrit, som består av avfallsstøv fra metallindustrien. Et år
etter at blåsingen fant sted,
ligger fortsatt spesialavfallet i
hauger i friluft ved et av
verftets anlegg utenfor
Sevastopol sentrum.
Begge de to blåsemidlene har
blitt brukt på prepareringen av
norske skrog, ifølge ansatte
som Norwatch har snakket
med. Norwatch har fått
prøvene analysert av et
laboratorium i Trondheim.
Det er ikke mulig å fastslå om
støvet er av samme sort som
har blåst inn over Sevastopol by, selv om det er lite trolig at
det brukes ulike typer blåsemidler ved de to anleggene.
Prøvene ble tatt på en annen av verftets eiendommer, utenfor
sentrum.

En lokal familie sitter og fisker i
nærheten av verftets anlegg i Inkermann,
utenfor Sevastopol by. Ikke mange
steinkast unna ligger giftig spesialavfall
fra sandblåsingen i hauger ved
vannkanten. Avfallet stammer fra
sandblåsing av norske skrog.

Det mest oppsiktsvekkende resultatet, er at nivået av krom i stålgriten er 39 ganger over de
norske grenseverdiene. I blåsesanden er kromnivået 13 ganger for høyt. Nivået arsen i
blåsesanden er 6,9 ganger over den norske grensen.
Såkalt seksverdig krom er særlig giftig, og kreftfremkallende. Det er ukjent hvilke kromtyper
prøvene inneholder. Arsen og andre uorganiske arsenforbindelser, som arsenikk, regnes som
svært giftig.
I tillegg viser prøvene et kvartsnivå langt over det som er tillatt i Norge.
Blåsingen av skrogene ble gjort på to av Sevastopol Shipyards anlegg. Den første runden ble
gjort i anlegget ved Inkermann, noen kilometer fra Sevastopol sentrum. Den siste runden ble
foretatt i tørrdokken i Sevastopol by – hvor blåsesanden regnet inn over nabobebyggelsen. De
to prøvene Norwatch har fått tak i, stammer begge fra verftets anlegg i Inkermann.
Kvarts
Analysene viser at nivået av kvarts i blåsesanden var 11,3 vektprosent. Dette er 11,3 ganger så
høyt som max-grensen for blåsesand i Norge.
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Kvarts er et mineral vi normalt omgir oss med daglig. Den er vanligvis bundet opp i store
korn, og er derfor ikke skadelig. Men under sandblåsing, kan kvartsen bli dødelig.
– Når den skytes mot et skrog, knuses det opp i finpartikler som kan være svært skadelig. De
kan sette seg i lungenes alveoler, sier Erik Bye, forsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Bye
har forsket på kvartsnivå i blåsesand.
I lungene kan kvartsstøvet
forårsake silikose, eller
støvlunge. Av den grunn slår
den norske
Kjemikalieforskriften fast at
det kan maksimalt tillates én
vektprosent kvarts i
blåsesand.
Bye vurderer det som lite
sannsynlig at kvartsnivået i en
sandprøve kan ha endret seg
betydelig fra tidspunktet det
ble skutt mot en skrogside en
gang i 2008, og fram til en
prøve blir tatt i april 2009.
– Det vil nok gi en god
pekepinn på originalsanden,
sier Bye.
Dumpet til byggeindustrien?
Ettersom brukt blåsesand kan
inneholde miljøgifter,
behandles det i Norge som
spesialavfall, og leveres
egnete mottak. Men i Ukraina kan det ha havnet på helt andre
steder.
– Vanligvis er avfallet fra sandblåsing ufarlig. Det gjør det
mulig å oppbevare det på gamlemåten, ved å plassere det på
lokale fyllinger, eller i andre tilfeller, la det bli brukt av
byggeindustrien, sier Valerij Korpachyov ved Sevastopol
Sanitary Authority til Norwatch.
– I vårt land, og i resten av verden, er det så vidt jeg vet en
regel som man ikke trenger å diskutere særlig mer: Å bruke
sand til sandblåsing tilhører steinalderen.
Derfor, sier han, har man i Ukraina gått vekk fra sand, og
bruker i stedet såkalt stålgrit.

Giftinnhold i blåsemidler fra
Sevastopol
● Tabellen viser to prøver: NO1, som er
blåsesand og NO2, som er stålgrit.
Grenseverdiene i kolonnen ”industriområde”
er beregnet ut fra eksponering tilsvarende 8timers arbeidsdager på industriarbeidsplasser.
Kolonnen ”mest følsom arealbruk”, viser til
max-nivået for områder som barnehager og
eneboliger.
● Tabellens grenseverdi for krom (Cr), gjelder
for krom totalt. Dersom innholdet i prøvene
utelukkende skulle være av den farlige sorten
seksverdig krom, er følsomheten langt lavere.
Hvilken krom-type prøven inneholder, er
ukjent.
● Det har ikke lyktes Norwatch å få tak i
prøver av ubrukte blåsemidler, eller å
samarbeide med det lokale verftet i å samle
avfallet da prøvene ble tatt. Verftet har ikke
ønsket å møte Norwatch.
● Det var en av verftets lokalt ansatte som
bisto Norwatch i å ta prøven av de brukte
blåsemidlene inne fra selskapets tomt.
● Avfallet ble tatt på en metall-platting der
den opprinnelige sandblåsingen ble gjort,
våren 2008. Der hadde det ligget urørt,
utendørs, i en haug på bakken.
● Det er umulig å vite om blåsemidlene
stammer fra arbeidet med skroget til det ene
eller det andre norske verftet. Men det er
definitivt fra blåsingen av skrog som ble
bestilt av et av de to norske verftene – eller
begge – ifølge de lokalt ansatte.
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Likevel har altså Sevastopol Shipyard benyttet noe som kan minne om vanlig sand til dette
formålet. Vanlig sand på bakken består av mellom 15 og 20 prosent kvarts.
Fjellstrand AS bekrefter at det ble gjennomført sandblåsing og priming på stedet der prøvene
ble tatt, men kjenner ikke til hva slags blåsemidler som har vært brukt, og sier de ikke har
snakket med det lokale verftet om ytre miljø vedrørende sandblåsing.
– De har områder der dette blir ivaretatt. Men konkret å studere hvordan dette påvirker
miljøet, den problemstillingen har ikke vi –
meg bekjent – gått inn i, sier FjellstrandAsbestverft
direktør Asbjørn Tolo til Norwatch.
Det er et ukrainsk verft med frynsete miljørykte som
Fjellstrand og FMV bestilte skrog fra.

Fitjar Mekaniske Verksted har ikke svart på
spørsmål angående helseskadelige stoffer i
blåsesanden eller om de fikk gjort sandblåsing
på stedet der prøvene ble tatt. De henviser til
Sevastopol-verftet for alt som har med
kvalitetssikring av arbeidet å gjøre.
De som er ansvarlige i byens
sanitærmyndighet for miljøkontroller av
Sevastopol-verftet ønsker ikke å stille til
intervju, og henviser oss til
miljømyndighetene.
Selv etter gjentatte forsøk, har det heller ikke
vært mulig å få kommentar fra
miljømyndighetene i Sevastopol.

I 1993-1994 renset Sevastopol Shipyard det store
amerikanske cruiseskipet ’SS United States’ for
asbest. Da skipet ble laget i 1952, var hele fartøyet
blitt proppet fullt av asbest, som beskyttelse mot
brann.
Som del av rensningen, plukket verftet ut flere hundre
tonn asbestplater, mye av det endte opp på tilfeldige
steder rundt i Sevastopol by.
– Det er ikke et forbud mot asbest i Ukraina. Og på
90-tallet var det heller ikke noe forbud mot import av
farlig avfall, sier Aleksey Kabuka i Greenpeace
Ukraina.
Greenpeace hadde lenge arbeidet for å hindre at båten
skulle renses utenfor USA.

Det er med andre ord umulig å vite om verftet selv, eller myndighetene, noen gang har foretatt
egne gift- eller kvartskontroller av blåsemidlene eller av avfallet ved Sevastopol Shipyard.
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Arbeidstilsynet ville stengt Ukraina-anlegget
Det norske Arbeidstilsynet ville stengt Sevastopol Shipyard om de hadde sett slike forhold i
Norge.
I fjor vår døde en sandblåser ved Fitjar Mekaniske
Verksted (FMV) i en stillasulykke ved anlegget på
Fitjar. Hordaland-bedriften lovet bot og bedring.

Under: Fra Arbeidstilsynets interne
ulykkesrapport fra fallulykke i Fitjar, april
2008.

Men mindre enn et
halvt år senere fikk
verftet foretatt
sandblåsing i
Ukraina – fra et
stillas som var
enda dårligere. Så
skrøpelig var
stillaset i
tørrdokken i Ukraina at det norske Arbeidstilsynet ville stengt anlegget på flekken om de
hadde hatt muligheten.
FMV har fått bygget to skrog i Ukraina. Det første var en tråler – Christina S – som ble levert
så forsinket fra ukrainerne at FMV valgte å gjøre det siste skrogarbeidet i Norge. Under
sandblåsing av tråleren på Fitjar i april 2008, omkom en litauisk arbeider i en fallulykke. Han
falt ni-ti meter ned mellom stillaset og skroget og døde.
– Da vi kom til stedet, beordret vi
stans av arbeidet på grunn av stillaset,
sier Oddgeir Nilsen ved
Arbeidstilsynet i Haugesund til
Norwatch.
Nilsen kom til anlegget på Fitjar
samme morgen som litaueren døde.
Litaueren var ansatt hos et innleid
sandblåseselskap.
”Avstanden mellom skutesiden og
stillaset var ca. 50 cm, stillaset var
kun utrustet med håndlist i en høyde
av 95 cm over stillasgulv. Den
forulykkede har på grunn av mye
blåsesand på stillaset, mest
sannsynlig sklidd, og på
I Ukraina var stillaset dårligere enn det
som ble brukt i Fitjar et halvår tidligere.
grunn av den store
avstanden mellom stillas og
skuteside samt manglende kne- og
fotlist har han falt mellom stillaset og
skuteside”, står det i Arbeidstilsynets interne ulykkesrapport, som Norwatch har fått delvis
innsyn i.
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Tilsynet krevde at feilen ble utbedret før arbeidet kunne gjenopptaes.
– Vi opphevet stansningsvedtaket da vi fikk bekreftet fra selskapet at ting var i orden, sier
Nilsen.
Selskapet, på sin side, lovet full gjennomgang.
– Vi skal nå gå gjennom forholdene våre rundt HMS-rutiner, for å se at de er oppdaterte og i
tråd med regler og forskrifter, uttalte verftsdirektør Hugo Strand til NRK dagen etter ulykken,
og forsikret at FMV har et daglig fokus på sikkerheten til de ansatte.
Men mindre enn et halvt år senere jobbet arbeidere fra et enda dårligere stillas – i Ukraina.
Improvisasjon
Ettersom deres ukrainske partner hadde vært så trege også med dette andre skroget, et
forsyningsskip, valgte FMV å bistå i deler av det avsluttende skrogarbeidet i
Svartehavslandet. De hadde representanter tilstede under sandblåsingen. Arbeidet ble gjort fra
et stillas som det norske Arbeidstilsynet kaller ”under enhver kritikk”.
Inspektør Stein Bjørndal i Arbeidstilsynet har gått igjennom et omfattende fotomateriale som
Norwatch har fått tak i fra perioden da skroget ble sandblåst i Ukraina, og uttaler seg på
grunnlag av dette. Bjørndal har særlig fulgt
arbeidsforholdene ved norske verft. Han sier at
Arbeidstilsynet ikke hadde tillatt arbeidet hvis
det hadde funnet sted i Norge.
Ett av bildene vitner om svært risikabel balansekunst.
En arbeider har plassert en av gulvplatene på tvers
mellom to av håndlistene, og balanserer usikret flere
meter oppe i luften.
– Her kan han falle til alle sider. Det ser ut som om han
kanskje har laget det selv for å komme til, av mangel på
noe annet, sier inspektør Stein Bjørndal i
Arbeidstilsynet.
Fotografiet viser en arbeider som fikser på skroget til
FMVs forsyningsskip Olympic, september 2008.
Denne improvisasjonen står i sterk kontrast til
teknologien FMV utviste da fisketråleren ble malt i
Norge noen måneder tidligere. Da benyttet verftet
heisekran for å komme til tilsvarende del av skipet.

– Dette anlegget følger iallfall ikke mye av hva
som er norsk regelverk. Hadde vi sett et sånt
stillas i Oslo, ville vi stanset arbeidet umiddelbart, uten tvil, understreker Bjørndal.
Arbeidstilsynet påpeker flere tekniske mangler ved stillaskonstruksjonen. Stillasgulvene rundt
FMVs forsyningsskip er utette, og enkelte steder er det høye snublekanter. På flere punkter
virker det å være lang avstand fra stillaset og inn til skroget. I tillegg er rekkverket svært
mangelfullt, siden det mangler både knelister og såkalte sparkebord nede i fothøyde, på begge
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sider av stillaset. Sparkebordene hindrer at løse gjenstander faller ned, og er samtidig en
ekstra trygghet for de som beveger seg i stillaset. Knelister og sparkebord/fotlister er pålagt i
Norge.
– Hvis man snubler i dette stillaset, er det lite som hindrer deg fra å falle helt ned til bakken,
siden både knelista og sparkebordet mangler, påpeker Bjørndal.
Som om ikke det er nok, ligger det løse gjenstander rundt på stillaset samtidig som arbeiderne
både på bakkenivå og i høyden mangler hjelmer.
– Det er et dårlig arbeidsmiljø på dette anlegget, det er ikke tvil om det. Vi ville nok fått mye
å gjøre på et verft som dette. Det bærer preg av totalt forfall, sier han.
Dingler
Det er ikke bare stillasarbeidet utendørs som Arbeidstilsynet reagerer på. Også innendørs
finner de åpenbare mangler.
– De skitne klærne deres går alle i ett med stålet, og arbeiderne er garantert vanskelige å få
øye for kranførerne. Etter hvert som man studerer fotografiene nøye, dukker det opp stadig
nye arbeidsfolk inne blant alt rotet, sier han.
De ansatte har svært slitent arbeidstøy, og mangler både vernesko og refleksmerking.
I et annet bilde (til høyre) arbeider to
mennesker under en skrogdel som ser ut til
å dingle i en kran. En av de to er i ferd med
å sveise, mens en annen ser ut til å klatre
eller falle, et par meter over bakken. I
Norge er det ikke lov til å drive arbeid på
undersiden av gjenstander som løftes.
Ifølge Arbeidstilsynet vitner bildet om
manglende stiger, stillaser og sikring.
– Det ser nesten ut som om den ene av de
to faller, og hva han ramler ned på ser ikke
særlig godt ut. Her ville vi stanset arbeidet.
Dette ser svært dårlig sikret ut, sier
Bjørndal.
Bildene viser også at plasser med tunge
løft ikke er sperret av, samtidig som
tilskuere står i umiddelbar nærhet. Flere av
dem har ryggen vendt mot rotete
arbeidsområder, og uten verneutstyr eller
framkommelige ferdselsveier.
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Mens man bruker improviserte
stillaser i Ukraina, benytter man
heisekran for å komme til samme
del av skroget i Norge. Her fra
malingen av tråleren Christina S,
april 2008.
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Lav lønn, ingen do, truet med vold
De ukrainske verftsarbeiderne som deltok i byggingen av norske skrog i fjor forteller om
svært dårlige arbeids- og lønnsforhold. Nå venter de på at en norsk bestilling skal fortsette –
og på mange måneders ubetalt lønn.
De ukrainske arbeiderne som har jobbet på oppdrag fra to verft fra Vestlandet, forteller om
svært dårlige lønns- og arbeidsforhold.
I lange perioder har de vært helt uten drikkevann. De har ikke hatt fungerende toalett, og i
perioder heller ikke noe vann å vaske seg i. Og den lave lønnen har stått uforandret siden
2005. I tillegg har det vært sprengkaldt for de ansatte, for verftet har ikke hatt råd til å betale
strømregningen.
Bestillingene til FMV og
Fjellstrand gikk ikke nøyaktig
som håpet, verken for de norske
verftene eller for de lokale
arbeiderne.
FMV og Fjellstrand AS har lagt
all videre bygging i Ukraina på
is.
For arbeiderne ble forholdene
bare dårligere og dårligere i
løpet av tiden de norske
bestillingene pågikk. Etter at
finanskrisen satte inn, og
arbeidet ble frosset, har de ikke
fått lønn på et halvt år.

Sevastopol Shipyards
innendørsanlegg i Inkermann,
noen kilometer fra Sevastopol by.
Her ligger deler av det som senere
skulle forvandles til norske skrog.

Billig
I utgangspunktet er det særlig én stor fordel ved å outsource
skrogproduksjonen til land som Ukraina. Det svært lave prisnivået gjør alle delene ved
byggingen billigere i Svartehavslandet. En tidligere direktør ved Sevastopol-verftet anslår
eksempelvis at det er sju-åtte ganger dyrere å male et skrog i Norge enn i Sevastopol.

De norske bestillingene klarte ikke hindre det 225 år gamle verftets stadig voksende
økonomiske problemer. Dets spesialitet er reparasjon av sovjetiske marinefartøy, og egentlig
hadde ikke verftet særlig peiling på nybygg slik nordmennene ønsket da kontraktene ble
inngått. I tillegg skal de ha manglet både kapasitet og utstyr, og det midt i en situasjon der de
allerede var gjeldstynget. Sevastopol Shipyards finansielle problemer økte betraktelig i
perioden byggingen av de norske skrogene pågikk.
Det er arbeiderne som sitter igjen med regningen. Ved siden av de dårlige HMS-standardene,
har lønnsbetingelsene vært svært dårlige. De dårlige arbeidsforholdene har vedvart til tross for
at både FMV og Fjellstrand hadde inspektører tilstede under lange perioder om gangen.
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– Spartansk
En rekke mangler ved verftet
gjør arbeidsforholdene
vanskelige for de ansatte.
De lokale arbeiderne forteller
at de henvendte seg gang på
gang til sin ledelse om
sanitærforholdene på
arbeidsplassen. Men de fikk
aldri svar.
I lange perioder har
arbeiderne vært helt uten
De ansatte ved verftet i Ukraina har
drikkevann. De forteller de
flere ganger demonstrert for sine
rettigheter. Her fra 2008.
ikke hadde et fungerende
toalett, og siden verftet ikke
betalte regningene til vannverket, var det i perioder heller ikke noe vann å vaske seg i. Slik
var det i perioden de norske skrogene ble bygget.
I tillegg har det vært sprengkaldt. Om vinteren trekker den kalde vinden fra innlandet inn
gjennom de knuste vinduene og de ikke-fungerende dørene på anlegget. I lange perioder var
de uten strøm. 12. desember i fjor, fire dager etter at det siste skipet ble levert til FMV, ble
strømmen skrudd av for godt i ett av verftets to anlegg. To måneder senere ble kontakten
trukket ut av det andre anlegget.
– Det er spartanske forhold, sier Jurij Goloschapov til
Norwatch. Han tok selv del i byggingen av de norske
båtene, og ledet en av verftets arbeidsgrupper.
Det tok lang tid før Goloschapov og kollegene fikk lønn
for innspurten med FMV-fartøyet som ble levert 8.
desember. Først i slutten av mars i år betalte Sevastopol
Shipyard arbeiderne novemberlønnen fra i fjor.
Desemberlønnen fikk de i april.
Null lønnsvekst
Jurij Goloschapov,
ansatt i Sevastopol Shipyard
De ansatte som Norwatch har snakket med, sier de ikke
har gått opp én krone i lønn på fire år. Lønnsavtalen har ikke vært
reforhandlet siden 2005. Avtalen skal ifølge ukrainsk lovgivning forhandles fram årlig. Det
sikrer ukrainske arbeidere en rimelig lønn i et land med 10-20 prosent årlig inflasjon. Men for
Sevastopol-verftets arbeidere har den lille lønnen nå stått uforandret i årevis.
Problemene for de ansatte vokste da verftet de jobbet i, og som opprinnelig hadde signert
kontraktene med de to norske selskapene, ble kjøpt opp av Sevastopol Shipyard underveis i
byggingen av de norske båtene.
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Under den påfølgende omleggingen fra november 2007, ble samtlige ansatte tvunget til å si
opp i det ene selskapet, for deretter å bli gjenansatt i det andre. Da arbeiderne ble ansatt på ny,
skal lønnen deres ha blitt redusert med en tredel, til tross for at de hadde blitt lovet samme
lønn ved gjenansettelsen. En gruppe ansatte klaget, men henvendelsen ble aldri besvart. En
annen gruppe nektet å bli
oppsagt på sin første
arbeidsplass. Ledelsen svarte
med å love en avtale om
reforhandlet lønn i løpet av de
neste to månedene. Det har
fortsatt ikke skjedd.
I første kvartal av 2008
intensiverte motsetningen
mellom ledelsen og de ansatte
seg. De ansatte klaget over at
lønnsløftene ikke ble holdt,
mens ledelsen svarte med å
utsette lønninger og ferier. I
Ukraina er det vanlig at en del
av lønnen utbetales i
forskudd. Dette ble stanset av selskapet i
2008. Deretter ble lønningene frosset. I
andre halvdel av 2008, da
forsyningsfartøyet til FMV var i
avslutningsfasen, var lønnsutbetalingene
allerede to måneder forsinket.

Lønnen i Sevastopol Shipyard var så dårlig at mange av de
dyktigste fagfolkene rømte selskapet. Flere av dem begynte å
arbeide hos underleverandører som leverte tjenester til det
samme verftet. Noen av de ansatte tagget en klar beskjed på
en tavle inne på selskapets anlegg.

Køller mot tanker
Situasjonen ble heller ikke enklere av at lederen av fagforeningen ble forfremmet til
personalansvarlig i selskapets ledelse. I dag innehar
han begge posisjoner, og representerer både de
ansatte og selskapet i personalspørsmål. Arbeidere
Norwatch har snakket med, gir uttrykk for at
fagforeningen i dag snarere representerer ledelsen,
enn de ansatte. De sier at verftet konsekvent har
ignorert de ansattes rettigheter og krav.
Fagforeningslederen ønsker ikke å kommentere
situasjonen.
En ansatt, Vasily Phedorin, sier til Norwatch at han
ble truet med vold da han stilte spørsmål til ledelsen
om hva arbeiderne skal gjøre nå som selskapet har
stanset lønnsutbetalingene.

Vasily Phedorin,
ansatt i Sevastopol Shipyard

– Han sa til oss at hvis vi ikke stopper å protestere, vil politiet komme
og slå tankene mine ut av hodet mitt med køller. Det er dialogen vi har hatt, sier Phedorin.
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Det kan ikke ha vært vanskelig for de norske selskapene å legge merke til de ansattes
problemer. Begge selskapene har hatt representanter til stede på verftet i lengre perioder. I
kulda i oktober i fjor, kan de norske utsendingene ikke engang ha vært i stand til å sette på en
kaffekjele for å varme seg.
Valerij Pohvishev, en ingeniør som var utsendt av Fjellstrand AS for å overvære store deler av
byggingen, og som har arbeidet for Fjellstrand også i andre østeuropeiske land, ble i fjor høst
konfrontert med de ansattes situasjon ved verftet av ukeavisen Sevastopolskya Gazeta.
– Vi bygger skip, og er ikke ansvarlige for sosiale forhold, svarte Pohvishev på spørsmål fra
avisen.
Fjellstrand AS sier de har selv påpekt forhold rundt helse, miljø og sikkerhet overfor
leverandørenes ledelse. Dette sier de har skjedd i direkte møter med ledelsen, og gjort av de
norske inspektørene.
– Det er vanskeligere for de lokalt innleide inspektørene til å påpeke dette, sier Fjellstranddirektør, Asbjørn Tolo.
“It’s the dead ship”
Nå står det bare metallstykker igjen fra arbeidet med de norske bestillingene. Både Fitjar
Mekaniske Verksted og Fjellstrand har båtprosjekter som er påbegynt, men som ikke er
kommet i havn.
På ett av verftets anlegg ligger
hauger av grått ferdigkuttet stål.
Det var egentlig kjøpt inn av
Sevastopol-verftet for å lage et
tredje FMV-skrog,
dykkerfartøyet. Men fra nyttår
har FMVs siste skrogplaner i
Ukraina strandet.

En av arbeiderne har skriblet en gravskrift på en av
metallhaugene inne på verftsanlegget. Metallet
skulle brukes på et dykkerfartøy for FMV. Men
planene strandet.

Kunden som opprinnelig hadde
bestilt dykkerfartøyet fra FMV, får det nå laget i Østen i
stedet. FMV har fått nok, og nå ser det grått ut for videre
samarbeid med Sevastopol-verftet. Både tråleren i 2007, og forsyningsskipet i desember 2008
ble levert ett år forsinket, og begge inneholdt store mangler.
Det som virkelig fikk begeret til å renne over for Fitjar-verftet, var at deres partnere i
Sevastopol i 2008 plutselig begynte å arbeide på norske Fjellstrands forsyningsskip. Dermed
stoppet byggingen av FMVs påbegynte dykkerfartøy helt opp.
Verftsdirektør Hugo Strand i Fitjar Mekaniske Verksted sier at Sevastopol-verftet ikke hadde
kapasitet til to slike oppdrag. Han beskriver en leverandør med store problemer.
– Det var stor etterspørsel etter gode folk, og fagfolk sluttet. De fikk vel bedre betalt andre
steder. Men mesteparten har med dårlig prosjektgjennomføring og prosjektstyring internt i
verftet å gjøre, forteller Strand til Norwatch.
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FMV sitter nå igjen med et stort tap etter at prosjektet er lagt på is. Strand anslår at tapet
beløper seg på 12-15 millioner, etter unødvendig prosjektgjennomføring og innkjøp.
Også for Fjellstrand har det gått trått. I midten av desember 2008 sluttet alt videre arbeid. På
det tidspunktet var allerede alt metallet blitt kuttet opp i de riktige bitene. Åtte av 30
skrogdeler var ferdig for å monteres sammen. Også norsk utstyr hadde blitt levert til verftet
for montering.
Administrerende direktør i Fjellstrand, Asbjørn Tolo, forklarer at finanskrisen har satt en
foreløpig krok på døra, da ukrainske banker i fjor høst stoppet alle kredittutbetalinger. Det
norske selskapets opprinnelige forskudd hadde blitt betalt med bankgaranti, og Fjellstrands
midler har blitt reddet.
– Så våre økonomiske interesser har blitt ivaretatt, forklarer Tolo.
Ingen lønn uten nordmenn
Hvorvidt det påbegynte Fjellstrand-prosjektet skal ferdigstilles eller ikke, er nå avhengig av
samtaler mellom Fjellstrand og Sevastopol-verftet. Partene prøver å bli enige om hva de skal
gjøre med avtalen de har inngått – og med skroget som står halvferdig i en bygning i
Sevastopol.
I mellomtiden ligger den gamle industribedriften helt død, i påvente av at byggingen av
norske skrog eventuelt skal vekkes til live igjen. Ledelsen i verftet i Ukraina har stanset alle
lønnsutbetalinger, til mange av arbeidernes store frustrasjon.
– Ledelsen skylder oss fortsatt penger for januar til april. Det er fire måneder, sa Sevastopolarbeider Goloschapov til
Norwatch i april. Nå er det
gått enda to måneder.
I januar og februar i år var
Goloschapov og kollegene
forpliktet til å være på jobb, i
kulda, uten lønn. ”Et
fengsel”, kalte de det. Nå står
de friere til å forlate
arbeidsplassen.
Siden selskapet skylder dem
lønn, ble flere av de ansatte
skeptiske da de i mars i år så
at deler av metall-lageret på
anlegget ble hentet for salg.
Goloschapovs arbeidsteam
sendte et brev til statsadvokaten der de klagde over arbeidsforholdene og de manglende
lønningene, og at metall ikke kunne selges vekk uten at de ansatte skulle få lønningene de
hadde krav på.
Kort tid etter ble Goloschapov oppsøkt av to personer mens han sto og jobbet. De presenterte
seg som etterforskere, og Goloschapov forteller til Norwatch at de to truet ham. Dersom han
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ikke samarbeidet, ville han bli kastet i fengsel for å ha svertet ledelsen, sier han. Han forteller
han senere fikk rede på at de ikke var politimenn, men fra verftets eget sikkerhetsselskap.
Statsadvokaten skal ha oversendt Goloschapovs henvendelse direkte til ledelsen av bedriften.
Siden Norwatch snakket med Goloschapov i april, har han sluttet i Sevastopol Shipyard, og i
stedet funnet seg annet arbeid.

22

Gjeldstynget
Det har ikke vært lett for de ansatte i Sevastopol Shipyard i år. Da Norwatch snakket med dem i april, hadde de
ikke fått lønn på fire måneder.
Boris Pisarenko, har havnet i gjeldsproblemer på grunn av den manglende lønnen for 2009. Han har jobbet ved
verftet i 51 år, siden 1958.
– Jeg pleide å være respektert av mine kolleger, og av alle direktørene jeg har hatt, sier Pisarenko til Norwatch.
Arbeidsgiveren skylder ham fremdeles lønn for i år, for perioden Fjellstrand-oppdraget har ligget brakk. Nå har
Pisarenko havnet i gjeldsproblemer. Tidligere i år fikk han vite av leger at han ville miste det ene beinet sitt
dersom han ikke gjennomgikk en operasjon.
– Jeg ville at fabrikken skulle hjelpe meg med å betale for operasjonen. Men de ga meg bare 500 hryvna (410
kroner), en tjuedel av det operasjonen kostet, sier Pisarenko til Norwatch.
– Hvordan jeg betalte for operasjonen? Vel, jeg tok opp lån i en bank. Og siden jeg ikke får lønn, betyr det at
rentene bare gjør lånet større, og jeg skylder dem stadig mer, sier han.

Boris Pisarenko. I bakgrunnen ligger dokken hvor han arbeidet i en mannsalder. Midt på
byggeplassen (t.v.) står en sovjetisk kjempestatue og veiver stolt med et ti meter langt flagg, et
nostalgisk symbol på rik verftskultur og sovjetisk storhetstid. Blant arbeiderne symboliserer
statuen den manglende lønninger. På folkemunne i Sevastopol holder ikke Sovjetstatuen et
flagg i hendene, men en lønningsseddel, som arbeideren prøver å strekke helt til neste måned.
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– Vi prøver
De to norske verftene sier de forsøker å påvirke sine leverandører til å bedre på forholdene.
– Som kunde føler jo våre folk et moralsk ansvar for å se til at disse tingene blir ivaretatt når
vi lager våre produkter. Men det er begrenset hva vi kan påvirke på slike plasser. Gode verft
som har en fornuftig økonomi, har vilje og evne til å ordne opp. Men verftet i Sevastopol har
nok slitt med økonomien i en god periode, og de har hatt problemer med å oppfylle kravene,
forteller administrerende direktør i Fjellstrand AS, Asbjørn Tolo.
– Stiller Fjellstrand krav overfor leverandørene for slike forhold forut for prosjektstart?
– Jeg klarer ikke ta i farten hvordan dette er definert i vår kontrakt. Men det er definert noe
om at helse og sikkerhet skal ivaretas, men vi viser ikke helt konkret til spesifikke standarder.
Vi innser at vi må tilpasse oss og akseptere at vi er i et annet land med andre kulturer og
regler, men vi prøver å påvirke i den grad vi finner det nødvendig og hensiktsmessig, sier
Tolo til Norwatch.
Fjellstrand-direktøren sier de har vært kjent med at utbetalingen av lønn har vært forsinket i
opptil flere måneder, og at strømmen har vært skrudd av i perioder.
– Dette er knyttet til de økonomiske forholdene. Sanitære forhold kjenner jeg ikke spesifikt,
sier han.
Fjellstrand sier de har påpekt forhold som gjelder arbeidsforholdene overfor verftet.
Én nordmann har vært tilstede i Sevastopol i lengre perioder underveis i byggingen. Og to
ukrainske inspektører har vært tilstede hele tiden.
– Våre folk er opplært og vant med norske standarder, og ser etter forhold som er farlige og
risikofylte. De påpeker det i den grad de føler det er nødvendig for at helse og sikkerhet skal
bli i varetatt. Men vi har ikke nedskrevne regler for hva som er akseptabelt og ikke, i slike
oppdrag, sier Tolo.
Spesielle sikkerhetsforhold påpekes av inspektørene med én gang. Han forteller at andre
forhold taes opp med det lokale verftet når den norske ledelsen kommer på besøk. De sier
selskapet også har mulighet til å legge press på leverandører, og kan avvise videre samarbeid
dersom forholdene er for dårlige.
FMV: – Standarden er nok lavere
– Som jeg vil tro alle norske skipsverft gjør, forsøker også vi å påvirke leverandører til å ha
trygge og gode arbeidsforhold, inkludert HMS-aspekter. Når vi ser forhold som ikke er
forsvarlige er det stående ordre at slikt skal tas opp med dem det gjelder, inkludert
prosjektleder, produksjonssjef etc. Eksempler overfor skrogverft kan være bruk av
verneutstyr, sikre rømningsveier, sikre stillas etc, skriver Hugo Strand til Norwatch i en epost
til Norwatch.
Han påpeker at også andre aktører er med på å påvirke det lokale verftet under byggingen, slik
som rederiet, DNV samt norske underleverandører av utstyr og tjenester. Strand kjenner ikke
til lønnsforholdene til de ansatte ved verftet som lagde skrogene for dem.
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– Så vidt jeg vet, har dette heller ikke vært diskutert (men jeg har ikke vært involvert i
kontraktsforhandlinger etc, det skjedde før min tid på FMV). Generelt sett er det nok slik at
HMS-standarden og holdningene er dårligere i land som Ukraina, Romania og Russland enn
her hjemme. Jeg vil tro at FMVs byggeinspektører har påpekt ting rundt HMS-forhold, men
jeg har ingen arkiv eller statistikk over dette. Jeg kjenner ikke til at det har skjedd noen
skader/uhell på våre prosjekter ved dette verftet, forklarer Strand.
Også FMV sier de har hatt folk tilstede i lange perioder om gangen under byggingen av
forsyningsskipet.
– Vi hadde folk der hele tiden på byggetilsyn, forteller han til Norwatch.
Norwatch har konfrontert FMV med alle påstandene i rapporten, men de forklarer at de er
opptatt med ferdigstilling av et nybygg, og at de derfor ikke nå har anledning til å
kommentere ytterligere.
Ingen kommentar
– Kategoricheskoe njet, absolutt ikke, var svaret fra den presseansvarlige på Sevastopolverftet på spørsmålet om Norwatch kunne få et intervju med dem i slutten av april.
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Følgende rapporter er utgitt per 29. juni 2009:
Norwatch-rapport nr. 1 – feb. 2008: Sementgiganten Scancem og bøndene fra Boko: Landkonflikten mellom Scancems tanzanianske
datterbedrift og 3000 bønder.
Norwatch-rapport nr. 3 – nov. 2007: På jakt etter pasienter: Norsk uttesting av legemidler og behandlingsmetoder i utviklingsland
Norwatch-rapport nr. 2 – mai 2007: Høyt spill om olje: PGS på São Tomé
Norwatch-rapport nr. 1 – apr. 2007: Norsk eksport av krigsmateriell til arabiske diktaturer
Norwatch-rapport nr. 1 – sept. 2006: Norsk olje- og gassindustri i Vest-Afrika: En oversikt
I samarbeid med Norwatch og FinnWatch – SwedWatch, Report nr 11 (mars 2006): The Price of Oil. Nordic participation in environmental
violations in Oil and Gas development on Sakhalin in Russia.
Norwatch-rapport nr. 1 – des. 2004: Mektige merkeklær: Leverandørkjedens jerngrep
Norwatch-rapport nr. 1 – des. 2003: Burma og Norge: Handel, vandel og vår andel
Norwatch-rapport nr. 9 – nov. 2000: Utvikling eller utbytting? - Grupo Madal i Mosambik
Norwatch-rapport nr. 8 – sept. 2000: Rosenrød utvikling? - om arbeidsforhold ved en norsk-ugandisk rosefarm i Uganda
Norwatch-rapport nr. 7 – juli 2000: Trær til besvær - om norske "karbonplantasjer" i Tanzania
Norwatch-rapport nr. 6 – juni 2000: En utrygg arbeidsplass - om (mangel på) sikkerhet hos ammoniakkprodusenten Hydro Agri Trinidad
Norwatch-rapport nr. 5 – apr. 2000: Keiserens nye trær - om norsk treplantasjer, CO2-kvoter og nykolonialisme i Uganda
Norwatch-rapport nr. 4 – jan. 2000: Til knes i søla - om skipsopphugging, arbeidsforhold og miljø i Chittatong, Bangladesh
Norwatch-rapport nr. 3 – sept.1999: Olsen-familien i Filippinene - utbytting av unge kvinner på klokkefabrikken Timex
Norwatch-rapport nr. 2 – mai 1999: Summa Sumatra - norske selskapers bidrag til avskoging på Sumatra
Norwatch-rapport nr. 1 – okt. 1998: I gode hender? En uautorisert helse-, miljø- og sikkerhetsrapport om Statoils aktiviteter i utlandet

Bli Norwatch-fadder!
Norwatch drives som et uavhengig journalistisk prosjekt. Vi inngår av prinsipp ingen
sponsoravtaler eller samarbeidsavtaler med næringslivet.
Støtten fra enkeltpersoner er derfor viktig for å videreføre Norwatchs søkelys på norske
selskaper og norske investeringer i utlandet.
Som Norwatch-fadder kan du bidra med et fast månedlig trekk på kr. 100,Les mer på http://www.norwatch.no/vil-du-stotte-norwatchs-arbeid.html
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