“Achieving consensus on the science of food regulations and legislation to ensure the global availability of safe and
wholesome food products for all consumers"

MEDIA KONTAKT: GHI Communication Team
communications@globalharmonization.net

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE

GLOBAL HARMONIZATION INITIATIVE LANSERER ET
ANONYMT NETTSTED FOR RAPPORTERING AV
MATTRYGGHETSHENDELSER
Det nye nettstedet vil hjelpe alle som jobber innen næringsmiddelindustrien hvor som helst
i verden med å rapportere alvorlige mattrygghetstilfeller uten at de risikerer å bli
identifisert.

(Wien, Østerriket) 9. august 2021 – Global Harmonization Initiative (GHI) har
gleden av å annonsere lanseringen av Mattrygghetsrapport Nettstedet for Varslere
Det kan nås på: https://whistle.globalharmonization.net for alle, i alle land, som arbeider i
næringsmiddelindustrien
"Overalt i verden, tør ikke de fleste arbeidere innen næringsmiddelindustrien å melde fra
om mattrygghetshendelser eksternt, på grunn av konsekvensene det kan føre til dersom
arbeidsgiveren deres finner ut hvem de er. Noen ansatte følger samvittigheten sin og
konsekvensen er at mens de redder mennesker fra skade, mister de ofte jobben og må
kanskje lide under verre konsekvenser. Dette er fremdeles skjebnen til mange varslere. Av
den grunn har GHI utviklet et anonymt nettsted for varsling av mattrygghetshendelser.
Vekten har blitt lagt på anonymt og for å sørge for det, har vi tatt nett- baserte
forholdsregler for å beskytte personlige opplysninger. Mens man holder på med å fylle ut
rapporten online, blir den som rapporterer stadig minnet på at de ikke må avsløre noe som
kan gjøre det mulig å identifisere dem”, sier Huub Leliveld, presidenten i GHI.
Hver dag, hvor som helst, sørger næringsmiddelbedrifter for sikre, næringsrike og
nytelsesrike produkter for hele verdens befolkning. Allikevel blir det noen ganger produsert
mat, tilfeldig eller i noen tilfeller med vilje, som ikke holder den trygghetsstandarden som
kreves. Dette er en alvorlig bekymring og noe som GHI ønsker å hjelpe med å forhindre.
Mattrygghetsproblemer er en trussel for folkehelsen, med potensiale til å kunne skade
forbukerne og i verste fall være dødelig. Mattrygghetsproblemer er en trussel for
verdensbefolkningen og kan forhindre at folk har nok tilgang på trygg, næringsrik mat. I
alle land øker antall rapporteringer av mattrygghetshendelser, hvilket antas å skyldes
forbedrede overvåknings- og rapporteringssystemer. Noe som også hjelper er en økende
bevissthet om mattrygghet hos forbrukerne og de som jobber med produksjon,
bearbeiding og levering av mat og drikke. Rapporterte mattrygghetshendelser er allikevel
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bare toppen av isfjellet. Skjult for synet er de mange urapporterte tilfellene, som skjer
hver dag i alle land i verden. I de verste tilfellene kan mattrygghetshendelser være alt fra
uforsiktige praksiser, dvs. ikke følge prosedyrer, til å ikke ha de riktige prosessene
tilgjengelig. Kriminell mentalitet er også en viktig type bekymring angående mattrygghet.
Bevisste svindelaktiviteter inkluderer bruken av dårligere eller forbudte ingredienser for å
øke fortjenesten, alt med risiko for skade hos forbrukerne.

Mattrygghetsverdier og - lovverk vil være forskjellig fra land til land. De nasjonale
myndighetene håndhever dette på forskjellige måter. Offisielle nasjonale varslerskjemaer
finnes i noen land også. Disse gjøres tilgjengelig for folk som ønsker å melde ifra om
mattrygghetsbekymringer. De varierer i grad av beskyttelse for varslerne.
Selv med den graden av beskyttese som noen land gir, kan folk fremdeles være redde for
varslerskjemaer, særlig hvis det er mulig å bli identifisert. På grunn av dette og med
økende behov for å kunne melde fra om mattrygghetstilfeller raskt, har GHI satt opp et
lett tilgjengelig online rapporteringsverktøy – Varsler-Nettside for Rapportering av
Mattrygghetshendelser. Denne online nettsiden kan brukes av alle som jobber i
matvarekjeden, i ethvert land overalt i verden, som er bekymret for tryggheten av et
produkt eller en produksjonsprosess i en næringsmiddelbedrift. Det viktigste er at det er
anonymt. Skjemaet er tilgjengelig på mange lokale språk.
Alle de seriøse mattrygghetsrapportene som GHI mottar, vil bli vurdert av et team av
mattrygghetseksperter.

De

bekymringsmeldingene

som

bekreftes

av

GHI

å være

“alvorlige” (dvs. at de kan forårsake alvorlig skade hos forbrukerne), vil GHI gi
informasjon om til de lokale myndighetene innen matrygghet i det landet som er involvert,
med spørsmål om å undersøke videre. Nettsiden har blitt lansert sammen med en
bevisstgjøringskampanje på sosiale medier for arbeidere innen næringsmiddelbedrifter,
der de blir bedt om å varsle om alle seriøse bekymringer de har angående mattrygghet. Se
tegningen under.
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“Achieving consensus on the science of food regulations and legislation to ensure the global availability of safe and
wholesome food products for all consumers"

Global Harmonization Initiative (GHI) er et internasjonalt nettwerk av induviduelle forskere og
vitenskapelige organisasjoner, som samarbeider for å fremme harmonisering av globale
mattryghetsforskrifter og - lovverk gjennom sunn vitenskap. GHI setter seg inn for vitenskapsbasert global
harmonisering av mattrygghetslover og reguleringer som kan eliminere handelsbarrierer som utgjør seg
for å beskytte mattrygghet, for å hjelpe med å redusere sult i verden, og øke matsikkerheten for alle. GHI
er en ikke - profiterende organisasjon registrert i Wien, Østerrike. For mer informasjon, besøk:
www.globalharmonization.net
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