"Konszenzus elérése az élelmiszer-szabályozás és -jogalkotás tudományával kapcsolatban, hogy minden
fogyasztó számára biztosítsuk a biztonságos és egészséges élelmiszerek globális elérhetőségét"
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A GLOBAL HARMONIZATION INITIATIVE (GLOBÁLIS
HARMONIZÁCIÓS KEZDEMÉNYEZÉS) ANONIM BEJELENTŐ
ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI INCIDENST INDÍT
JELENTÉSI OLDAL
Az új online oldal segítségével bárki, aki az élelmiszer- és italiparban dolgozik a világ
bármely pontján, bejelentheti a súlyos élelmiszerbiztonsági incidenseket anélkül, hogy az
azonosítás veszélye fennállna.
(Bécs, Ausztria) 2021. augusztus 9. - A Globális Harmonizációs Kezdeményezés
(GHI) örömmel jelenti be a Whistleblower Food Safety Incidens Report Site (bejelentő
élelmiszer-biztonsági incidensek bejelentő oldala) elindítását. Ez a következő címen
érhető el: https://whistle.globalharmonization.net bárki számára, bármely országban,
aki az élelmiszer- és italiparban dolgozik.
"Világszerte a legtöbb élelmiszeripari alkalmazott nem meri külsőleg bejelenteni a
biztonsági aggályokról szóló információkat, mert annak következményei lehetnek, hogy
a munkáltatójuk rájön, hogy kik ők. Néhány munkavállaló a lelkiismeretére hallgat, és
ennek az a következménye, hogy miközben megmentik az embereket a bajtól, gyakran
elveszítik az állásukat, és esetleg még rosszabb következményeket szenvednek el. Ez
még mindig sok bejelentő sorsa. Ezért a GHI kifejlesztett egy anonim
élelmiszerbiztonsági incidenseket bejelentő oldalt. A hangsúly az anonimitáson van, és
ennek biztosítása érdekében webes adatvédelmi biztosítékokat tettünk. Az online
jelentés kitöltése során a bejelentőt gyakran emlékeztetjük arra, hogy ne fedjen fel
semmit, ami lehetővé tenné a személyazonosságának megállapítását" - mondja Huub
Lelieveld, a GHI elnöke.
Az élelmiszer- és italipar minden nap és mindenhol biztonságos, egészséges és élvezetes
termékeket biztosít a világ lakossága számára. Néha azonban véletlenül vagy egyes
esetekben szándékosan olyan élelmiszereket állítanak elő, amelyek nem felelnek meg az
előírt biztonsági előírásoknak. Ez komoly aggodalomra ad okot, és a GHI szeretne
segíteni a megelőzésében.
Az élelmiszerbiztonsági problémák veszélyt jelentenek a közegészségügyre, és a
fogyasztóknak kárt, rosszabb esetben néha halált is okozhatnak. Az élelmiszerbiztonsági
problémák veszélyt jelentenek a világ népességére, és megakadályozhatják, hogy az
emberek elegendő, biztonságos és tápláló élelmiszerhez jussanak. Minden országban
növekszik az élelmiszerbiztonsági incidensek bejelentése, ami feltehetően elsősorban a
jobb felügyeleti és jelentési rendszereknek köszönhető. Segítséget jelent továbbá a
fogyasztók, valamint az élelmiszerek és italok gyártásában, feldolgozásában és
forgalmazásában dolgozók élelmiszerbiztonsági tudatosságának növekedése is. A
bejelentett élelmiszerbiztonsági incidensek azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik. A
világ minden országában nap mint nap számos olyan esemény történik, amelyekről nem
tesznek jelentést.
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A legrosszabb esetben az élelmiszerbiztonsági problémák gondatlan gyakorlatra
vezethetők vissza, azaz az eljárások be nem tartására vagy a megfelelő eljárások
hiányára. A bűnelkövetés is jelentős élelmiszerbiztonsági problémát okoz. A szándékos
csalárd tevékenységek közé tartozik az alacsonyabb minőségű vagy tiltott összetevők
használata a nyereség növelése érdekében, és mindez a fogyasztók károsodásának
kockázatával.
Az élelmiszerbiztonsági értékek és jogszabályok országonként eltérőek lesznek. A
nemzeti kormányok ezeket különböző módon érvényesítik. Egyes országokban léteznek
hivatalos nemzeti bejelentő rendszerek is. Ezeket olyan emberek számára hozták létre,
akik jelenteni akarják az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos aggályokat. Ezek különböző
szintű védelmet nyújtanak a bejelentőknek.
Még az egyes országok által biztosított védelmi szint ellenére is előfordulhat, hogy az
emberek félnek a bejelentőktől, különösen akkor, ha azonosíthatják őket. Emiatt,
valamint az élelmiszerbiztonsági problémák gyors jelzése iránti növekvő igény miatt a
GHI létrehozott egy könnyen hozzáférhető online jelentési eszközt - a Whistleblower
Food Safety Incidens Report Site-ot. Ezt az online oldalt bárki használhatja, aki az
élelmiszer-ellátási láncban dolgozik, a világ bármely országában, és aggódik egy
élelmiszeripari vállalaton belüli termék vagy folyamat biztonsága miatt. A legfontosabb,
hogy névtelen. Az oldal jelenleg angol nyelven érhető el, de hamarosan helyi nyelveken
is elérhetővé válik.
A GHI-hez beérkező valamennyi súlyos incidensről szóló jelentést élelmiszerbiztonsági
szakértőkből álló csoport fogja értékelni. Azokat az aggályokat, amelyeket a GHI
"súlyosnak" minősít (azaz amelyek súlyos kárt okozhatnak a fogyasztóknak), a GHI
tájékoztatja az érintett ország helyi hatóságait, és felkéri őket a vizsgálatra. A honlapot
egy közösségi médián keresztül zajló figyelemfelkeltő kampánnyal együtt indítják el az
élelmiszer- és italiparban dolgozók számára, hogy jelentsék az általuk észlelt súlyos
biztonsági aggályokat. Lásd az alábbi infografikát.
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###
A Globális Harmonizációs Kezdeményezés (Global Harmonization Initiative, GHI) egy olyan
nemzetközi hálózat, amelyben egyéni tudósok és tudományos szervezetek dolgoznak együtt, hogy a
megalapozott tudomány segítségével elősegítsék a globális élelmiszerbiztonsági előírások és
jogszabályok harmonizációját. A GHI az élelmiszerbiztonsági törvények és rendeletek tudományosan
megalapozott globális harmonizációját szorgalmazza, amely megszünteti az élelmiszerbiztonsági
védelemnek álcázott kereskedelmi akadályokat, hogy segítsen csökkenteni a világ éhezését és
növelje az élelmezésbiztonságot mindenki számára. A GHI egy Bécsben, Ausztriában bejegyzett
nonprofit szervezet. További információkért látogasson el a www.globalharmonization.net weboldalra.
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