Prisvinner 2007/2008
Peter Heydorn avslørte mot
slutten av året 2007 og i året
2008 en rekke uheldige forhold
ved arbeidet i firmaet
Byggmesteren Bygdøy AS.
Firmaet var innleid til
Bundebygg As. Heydorn fikk
prisen, særlig fordi han avslørte
fuktskader i et boligkompleks på
Wexels Plass i Oslo. Disse
fuktskadene ville ha ført til
sykdom blant byggets beboere

Jury for Stockmanns hammer:
Advokat Rune Berg
Ørnulf Halmrast
Terje Kalheim
Tellef Hansen
Helge Breistein
Jan-Åke Persson
Stig P. Pettersen
Sekretær
Egil Mongstad

Varslings- og
Ytringsfrihetsprisen
Stockmanns Hammer

Juryleder
Regiondirektør, Arbeidstilsynet
LOs internasjonale avdeling
Utreder , DeFacto
Fagfor.leder Byggfag, Drammen/Bærum
Tømrer og Byggfagforeningen
Direktør, Statsbygg
Leder, Stiftelsen Byggfag

Prisen består av statuetten Den Gylne Hammer,
NOK 25.000,- og et diplom.

Du kan foreslå
kandidater til prisen

Dersom du vet om noen som har fortjent prisen Stockmanns
Hammer, send inn forslag til:

En pris fra Stiftelsen Byggfag

Stockmanns Hammer,
Stiftelsen Byggfag, Grønland 12, 0188 Oslo
stiftelsen@byggfag.org,
www.byggfag.org
Telefon 22 99 28 70

Varsleren er en person som avdekker og varsler om kritikkverdige
forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige
institusjoner. Vi har hatt tilfeller der de ansvarlige i bedriften eller
organisasjonen har forsøkt å dysse ned eller skjule opplysningene
om slike forhold, eller forsøkt å straffe varsleren.
I 2005 opprettet Stiftelsen Byggfag prisen ”Stockmanns hammer”. I
dens statutter heter det at: ”Prisens fremste formål er å verne om
og styrke ytringsfriheten for ansatte og vilkårene for dette i Norge
i arbeidslivet generelt og i byggebransjen spesielt, herunder å
rette søkelyset mot uheldige sider ved utviklingen, særlig ved å
stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.”

Prisvinner 2005

Pavel Mottyka og hans kolleger
avslører sosial dumping og ulovlige
kontrakter i Inside Service AS, ved
bygging av Nytt Operabygg i
Bjørvika. Pavel og kollegene ble
utsatt for trusler etter avsløringen,
og fire av dem ble tvangssendt
tilbake til Polen. Etter innspill og
press fra fagforeningene grep
Statsbygg inn og krevde de fire
tilbake på byggeplassen i Bjørvika.
Inside Service AS måtte bøye av
og de polske bygningsarbeiderne
fikk arbeide ut perioden sin på
Operabygget.
Pavel ble i ettertid styremedlem
i Tømrer og Byggfagforeningen og
er godt etablert i det norske
arbeidsmarkedet. Av personlige
grunner arbeider han nå i Polen.

Stockmann
I Ibsens ”En folkefiende” møter vi Tomas Stockmann
som er tilsatt som tilsynslege ved en nybygd badeanstalt
i hjembyen. I første akt mottar dr. Stockmann en
analyse av vannprøver fra badet. Vannet viser seg å
være forurenset. Stockmann forventer heltestatus for
oppdagelsen, men mange har interesse av at dette ikke
blir kjent. Stockmann utsettes for press om ikke å
offentliggjøre resultatene. Han velger å holde fast kurs,
og bestemmer seg for å kjempe for sannheten, uansett
pris. Han konkluderer med at «den sterkeste mann i
verden, det er han som står mest alene».
Ibsen fikk ideen til dramaet etter en hendelse som fant
sted i en tysk badeby i 1830-årene. En lege slo fast at
det var kolerautbrudd i byen, noe som førte til ødelagt
badesesong. Befolkningen ble rasende på legen og jaget
både ham og hans familie fra byen. Tema er også kjent
fra filmen Haisommer.

Prisvinner 2006

Ignacy Nieznaj og klubbleder Helge
Larsen fikk prisen for 2006 for
avsløring av sosial dumping og
ulovlige arbeidskontrakter i firmaet
Genfer Lloyd Ltd som var innleid til
Karmsund Maritim AS. De to ble
utsatt for trusler mot seg sjøl og mot
familien. Klubbleder Helge Larsen
fulgte Nieznaj til Polen for å skaffe
dokumentasjon. Deler av denne
virksomhet finnes på film.
Ignacy Nieznaj er etter det vi vet
tilbake i Polen, mens klubbleder
Helge Larsen er avansert til leder i
LO i Haugesund.

