"Uppnå konsensus om vetenskapen i fråga om livsmedelsbestämmelser och lagstiftning för att säkerställa global
tillgång till säkra och hälsosamma livsmedelsprodukter för alla konsumenter"
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FÖR OMEDELBAR OFFENTLIGGÖRANDE
LANSERING AV DET GLOBALA HARMONISERINGSINITIATIVET
WEBBPLATS FÖR ANONYMA RAPPORTER OM INCIDENTER I
SAMBAND MED LIVSMEDELSSÄKERHET
Global Harmonization Initiative (GHI, Wien, Österrike 9 augusti 2021) är glada att kunna
meddela att webbplatsen för anonym (visselblåsare) rapportering av incidenter inom
livsmedelssäkerhet

har

lanserats.

Den

är

tillgänglig

på:

https://whistle.globalharmonization.net för alla, i alla länder, som arbetar inom livsmedels- och
dryckesindustrin.
“Över hela världen vågar de flesta anställda inom livsmedelsindustrin inte rapportera information
om säkerhetsproblem externt på grund av konsekvenserna av att deras arbetsgivare får reda på
vem de är. Vissa anställda följer sitt samvete och konsekvensen blir att de, samtidigt som de
räddar människor från skada, ofta förlorar sitt jobb och kan eventuellt drabbas av värre
konsekvenser. Detta är fortfarande många visselblåsares öde. Därför har GHI utvecklat en
webbplats för anonyma rapporter om incidenter som rör livsmedelssäkerhet. Betoningen ligger
på anonymitet och vi har vidtagit webbaserade integritetsskyddsåtgärder för att säkerställa detta.
När anmälaren fyller i rapporten på nätet påminns han eller hon ofta om att inte avslöja något
som skulle göra det möjligt att identifiera honom eller henne” säger Huub Lelieveld, GHI:s
ordförande.
Livsmedels- och dryckesindustrin tillhandahåller varje dag och överallt säkra, hälsosamma och
njutbara produkter för världens befolkning. Ibland produceras livsmedel som inte uppfyller de
nödvändiga säkerhetsnormerna, av misstag eller i vissa fall avsiktligt. Detta är ett allvarligt
problem och något som GHI vill hjälpa till att förhindra.
Livsmedelssäkerhetsproblem är ett hot mot folkhälsan och kan skada konsumenterna och kan i
värsta fall leda till döden. Livsmedelssäkerhetsproblem är ett hot mot världens befolkning och
kan hindra människor från att få tillgång till tillräckligt med säker och näringsriktig mat. I alla
länder ökar rapporteringen av livsmedelssäkerhetsincidenter, och detta tros främst bero på
förbättrade övervaknings- och rapporteringssystem. Det är också till hjälp att konsumenterna och
de personer som arbetar med tillverkning, bearbetning och leverans av livsmedel och drycker är
mer medvetna om livsmedelssäkerhet. Rapporterade incidenter som rör livsmedelssäkerheten är
dock bara toppen av isberget. Det finns många oanmälda händelser som inte syns och som
inträffar varje dag i alla världens länder.
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I värsta fall kan livsmedelssäkerhetsfrågorna bero på slarviga metoder, dvs. att man inte följer
förfarandena eller att man inte har korrekta processer på plats. Kriminella personer är också en
viktig orsak till problem med livsmedelssäkerheten. Med avsiktlig bedräglig verksamhet kan man
bland annat använda sämre eller förbjudna ingredienser för att öka vinsten, med risk för att skada
konsumenterna.
Värderingar och lagstiftning om livsmedelssäkerhet skiljer sig åt mellan olika länder. De nationella
regeringarna tillämpar dem på olika sätt. I vissa länder finns det också officiella nationella system
för att informera om problem. Dessa inrättas för personer som vill rapportera problem med
livsmedelssäkerheten. De varierar i fråga om hur mycket skydd de kan ge visselblåsarna.
Även med den skyddsnivå som vissa länder erbjuder kan människor fortfarande vara rädda för
visselblåsarprogrammen, särskilt om de kan identifieras. På grund av detta och det ökande
behovet av snabba varningar om livsmedelssäkerhetsfrågor har GHI inrättat ett lättillgängligt
online-rapporteringsverktyg - Whistleblower Food Safety Incident Report Site (webbplats
för rapportering av whistleblowers om livsmedelssäkerhetsincidenter). Denna webbplats kan
användas av alla som arbetar i livsmedelsförsörjningskedjan, i vilket land som helst i världen, och
som är oroade över säkerheten hos en produkt eller process inom ett livsmedelsföretag. Viktigast
av allt är att den är anonym. Webbplatsen finns för närvarande på engelska, men kommer snart
att göras tillgänglig på lokala språk.
Alla rapporter om allvarliga incidenter som GHI tar emot kommer att utvärderas av ett team av
experter på livsmedelssäkerhet. För de problem som GHI bekräftar som "allvarliga" (dvs. som
kan orsaka allvarliga skador på konsumenterna) kommer GHI att informera de lokala
myndigheterna i det berörda landet och be dem att utreda dem. Webbplatsen lanseras
tillsammans med en kampanj i sociala medier där personer som arbetar inom livsmedels- och
dryckesindustrin uppmanas att rapportera allvarliga säkerhetsrisker som de har. Se infografiken
nedan.
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"Uppnå konsensus om vetenskapen i fråga om livsmedelsbestämmelser och lagstiftning för att säkerställa global
tillgång till säkra och hälsosamma livsmedelsprodukter för alla konsumenter"
Global Harmonization Initiative (GHI) är ett internationellt nätverk av enskilda forskare
och vetenskapliga organisationer som arbetar tillsammans för att främja en harmonisering av
globala bestämmelser och lagstiftning om livsmedelssäkerhet genom god vetenskap. GHI
förespråkar en vetenskapligt baserad global harmonisering av lagar och förordningar om
livsmedelssäkerhet som kommer att undanröja handelshinder som maskeras som skydd för
livsmedelssäkerhet, för att bidra till att minska världssvälten och öka livsmedelssäkerheten för
alla. GHI är en ideell organisation som är registrerad i Wien, Österrike. För mer information,
besök www.globalharmonization.net
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