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ЗА ИТНО ОБЈАВУВАЊЕ

ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ГЛОБАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈА
(GLOBAL HARMONIZATION INITIATIVE) ЛАНСИРА
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЗА АНОНИМНИ УКАЖУВАЧИ
(СВИРКАЧИ) ВО ВРСКА СО ИНЦИДЕНТИ ПОВРЗАНИ СО
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА
Новата интернет страница е помош за секој кој работи во индустриите за производство на
храна и пијалоци, каде било во светот, за да известат за сериозни инциденти во врска
со безбедност на храната, без ризик да бидат идентификувани.
(Виена, Австрија) 9 август 2021 година - Иницијативата за глобална хармнозација
(Global Harmonization Initiative - GHI) со задоволство го најавува пуштањето на Интернет
страницата за анонимни укажувачи во врска со инциденти со безбедност на
храната. Таа е достапна на: https://whistle.globalharmonization.net за кој било, од која било
земја, односно за секој кој работи во индустриите за производство на храна и пијалоци.
„Во целиот свет, повеќето од вработените во прехранбената индустрија не се осмелуваат да
споделат информација што ја засега безбедноста на храната, затоа што се плашат од
консеквенците ако сопствениците дознаат кои се тие. Некои вработени ја следат својата
совест, а како последица на тоа што го спасуваат здравјето на луѓето, честопати завршуваат
како отпуштени или трпат и потешки последици. Тоа е сéуште судбина на многу укажувачи.
Токму поради ова, GHI разви интернет страница за анонимни укажувачи (свиркачи) во врска
со инциденти со безбедност на храната. Нагласок има анонимноста, па заради заштита на
укажувачите превзени се посебни мерки за нивна интернет заштита. За време на
пополнувањето на извештајот и прашалникот, укажувачот честопати се потсетува да не
става податоци што можат да доведат до негова идентификација” изјави Хубертус Леливелд,
претседателот на GHI.
Секој ден и секаде, индустриите за производство на храна и пијалоци за потребите на
светската популација произведуваат безбедни, квалитетни и привлечни производи. Како и
да е, некогаш ненамерно, а некогаш и намерно се произведуваат прехранбени производи
што не ги исполнуваат стандардите за безбедност на храната. Оваа појава резултира со
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сериозна опасност за здравјето на потрошувачите и GHI сака да помогне да се спречат
ваквите појави.
Проблемите со безбедност на храната претставуваат закана за јавното здравје, со потенцијал
да предизвика штетни последици за здравјето на потрошувачите, а некој пат може да
резултираат дури и со смртни случаи. Проблемите со безбедност на храната се закана за
светската популација и можат да доведат до спречување на пристапот до доволни
количества на безбедна и квалитетна храна. Во секоја земја, укажувањето на индиденти со
безбедност на храната е во подем, што во најголема мерка се должи на подобрениот
мониторинг и системите за укажување. Исто така, од голема помош е и поголемата свесност
за безбедност на храната, како на потрошувачите, така и на луѓето кои работат во
индустријата за производство, преработка и дистрибуција на храна и пијалоци. Објавените
инциденти со храната претставуваат само врв на сантата мраз. Далеку од очите на
потрошувачите се одвиваат многу скриени инциденти кои се случуваат секој ден, во секоја
земја на светот.
Во најлош случај, проблемите со безбедност на храната може да се должат на ненамерни
или неисполнети практики како што се на пример, неследење на процедурите или примена
на несоодветен производен процес. Криминалните постапки исто така се значајна причина
за загриженост околу безбедноста на храната. Намерните измами при производство на
храната вклучуваат употреба на состојки со слаб квалитет или забранети состојки и сето тоа
се одвива на сметка на здравјето на потрошувачите.
Почитувањата на правилата за безбедност на храната и законските регулативи се различни
во различни земји. Во некои земји постојат и официјални прописи за укажувачи. Тие се
поставени за луѓето кои сакаат да укажат на проблем со безбедноста на храната. Од друга
страна, тие се разликуваат во степенот на заштита на укажувачите.
Иако во некои земји степенот на заштита на укажувачите е прилично висок, луѓето сéуште
не се релаксирани при употреба на таквите системи за укажување, затоа што тие можеби ќе
бидат идентификувани. Тргнувајќи од овој факт и од растечката потреба за брз систем на
известување за проблемите со безбедност на храната, GHI постави лесно достапна алатка
за укажување преку интернет - Интернет страница за анонимни укажувачи во врска
со инциденти со безбедност на храната (Whistleblower Food Safety Incident Report Site).
Оваа интернет страница е наменета за кој било што работи во прехранбената индустрија,
каде било во светот, а кој е загрижен за безбедноста на производот или производниот процес
во фабриката. Најважно е што е укажувањето е анонимно. Во моментов таа е достапна на
англиски јазик, а наскоро ќе биде достапна и на сите локални јазици.
Сите извештаи за сериозни инциденти што ќе ги прими GHI ќе бидат проценети од тим на
експерти за безбедност на храна. За оние што GHI ќе процени дека се „сериозни“ (на пример,
оние што може да предизвикаат сериозни штети на потрошувачите) GHI ќе ги извести
соодветните авторитети во таа земја и ќе побара инцидентот да се испита. Оваа интернет
страница е пуштена заедно со кампањата за подигање на свесноста во социјалните медиуми
и тоа за луѓето кои работат во индустриите за производство на храна и пијалоци, а со чија
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„Постигнување на научен консензус за регулативи и легислатива за безбедност на храната, со цел
обезбедување на глобална достапност на безбедна и квалитетна храна за сите потрошувачи“
помош ќе можат да да укажат на сериозни проблеми со безбедноста на храната. Види ја
сликата подолу.

Фејбук: GHI4FoodSafety Твитер: @GHI4FoodSafety Линкедин: global-harmonization-initiative

###
Иницијативата за глобална хармнозација (Global Harmonization Initiative - GHI) е меѓународна
мрежа на индивидуални научници и научни организации кои работат заеднички на промоција на
хармонизација на легислативата за безбедност на храната во целиот свет преку цврсти научни
сознанија. GHI се залага за на наука базирана хармонизација на законите и регулативите за
безбедност на храната на глобално ниво, со што: ќе се отстранат трговските бариери што се
маскирани како заштита на безбедност на храната, ќе се намали гладувањето на светско ниво и ќе се
зголеми пристапот до храна за сите. GHI е непрофитна организација, регистрирана во Виена,
Австрија. За повеќе информации посетете ја: www.globalharmonization.net
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