GlobaLeaks‐ posibilă soluție digitală în conformitate
cu dispozițiile Directivei UE nr.1937/2019 privind
protecția persoanelor care raportează încălcări ale
dreptului Uniunii
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Proiectul Expanding Anonymous Tipping și serviciul digital
GlobaLeaks
• Expanding Anonymous Tipping (EAT)
este un proiect finanțat de Comisia
Europeană prin Fondul de Securitate
Internă a Uniunii Europene‐ Police și
este implementat de 9 organizații
partenere, în 10 state membre UE;
• Prin proiectul EAT, instituțiile publice
sau companiile private pot testa
gratuit serviciul digital GlobaLeaks,
până în data de 31 iulie 2021.
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În România
• Am abordat peste 70 de entități din sectorul public și cel privat
• Am organizat un workshop pentru reprezentanți din sfera judiciară, la care au participat judecători și avocați
din București, Cluj și Timișoara
• Ce am aflat:
• Am întâlnit reprezentanți de organizații care nu știau ce este un avertizor de integritate, nu cunoșteau că există
o lege în vigoare dedicată, cu atât mai puțin o directivă UE și în anumite cazuri îl confundau cu consilierul de
etică.
• Entuziasm față de informația despre noua directivă și instrumentul digital GlobaLeaks, urmat de:
• lipsa unui răspuns,
• „considerăm că ne descurcăm să răspundem exigențelor directivei prin instrumente deja implementate în
instituția noastră”.
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Ba se poate!

Federația Cultură și Mass Media FAIR‐MediaSind ‐ singura organizație din România
reprezentativă pentru lucrătorii din mass‐media și cultură, 8.000 de membri ‐ este primul
beneficiar EAT din România.
5 octombrie 2020 începe testarea gratuită a platformei dedicată avertizării de integritate.
Televiziunea publică, unde federația are mulți membri, a adoptat un cod intern care
permite concedierea angajatului, dacă acesta sesizează public abuzuri. Cu ajutorul
platformei, riscul ca aceștia să fie recunoscuți și pedepsiți este înlăturat.
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GlobaLeaks‐ posibilă soluție digitală pentru exigențele noii Directive
pentru protecția avertizorilor de integritate
GlobaLeaks este un serviciu digital, o platformă online, care acceptă mesaje și documente prin sistem
electronic informațional și le criptează pentru stocarea și manipularea în siguranță.
Instrumentul digital GlobaLeaks funcționează:
 ca un canal intern dedicat avertizărilor de integritate, furnizat gratuit prin proiectul EAT, până la data de 31 iulie 2021;
 cu un software care respectă cele mai înalte standarde de securitate și anonimat, de protecție a avertizorilor și GDPR;
 potrivit unui plan de proiectare și implementare ce respectă prevederile noii Directive Europene pentru protecția
avertizorilor;
 ca o platformă ușor de folosit, astfel că orice persoană, cu minime cunoștințe tehnologice și minim efort, poate
configura platforma.
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Beneficii care recomandă instrumentul digital GlobaLeaks?
GlobaLeaks este un serviciu software ce poate fi folosit în orice industrie sau sector de activitate, de la redacții la
bănci, de la instituții anticorupție la organizații neguvernamentale. Este folosit în prezent de peste 300 de entități
publice și private din maimult de 30 de state ale UE, de la Dr. Oetker la Curtea Penală Internațională sau Biroul
Antifraudă din Catalunya și Autoritatea Națională Anticorupție din Itala.
Securitatea informațiilor înregistrate prin intermediul platformei este asigurată. Nu există riscul ca informații
despre organizația beneficiară să fie cunoscute de către terțe părți. În plus, noua schemă de criptare a datelor
GlobaLeaks nu permite accesarea avertizărilor de către cei care gestionează serverul.
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Beneficii care recomandă instrumentul digital GlobaLeaks?
Este un mecanism care asigură anonimatul, dacă avertizorul nu dorește să își dezvăluie identitatea.
Oferă astfel confortul de a vorbi despre nereguli, fără frica sancțiunilor. Numărul persoanelor care au
curaj să vorbească despre problemele organizației scade semnificativ atunci când mecanismul de
raportare nu protejează identitatea.
GlobaLeaks oferă posibilitatea de a comunica prin mesaje cu avertizorul chiar dacă nu îi cunoașteți
identitatea, astfel încât să puteți obține date pe tot parcursul investigației, prin serviciul de mesagerie
instant integrat în platformă. GlobaLeaks oferă posibilitatea avertizorului să își dezvăluie identitatea, însă
lasă
asta
la
latitudinea
sa.
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Beneficii care recomandă instrumentul digital GlobaLeaks?
Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, furnizorul software‐ului GlobaLeaks, va colecta și procesa, în
perioada de desfășurare a proiectului EAT, un număr limitat de metadate cu scopul de a analiza felul în care procedează
avertizorii de integritate și caracteristicile lor sociale și demografice. Metadatele colectate nu permit identificarea avertizorilor
și nu oferă informații despre fișierele atașate. Platforma se bazează pe un furnizor european de infrastructură cloud care
respectă standardele de securitate acceptate la nivel comunitar.
EAT colectează date în scopuri de cercetare. Fiecare platformă instalată este importantă pentru a înțelege cum funcționează aceste
platforme în practică și care sunt factorii care le fac mai eficiente. Este modalitatea de a înțelege cum să îmbunătățiți dorpbox‐ul
GlobaLeaks în viitor.
Pentru fiecare platformă individuală, va fi înregistrat un ID, numele proiectului, fusul orar, țara și limba.
Pentru fiecare sesizare de integritate înregistrată pe o anumită platformă, se vor colecta următoarele metadate:
◦ Un ID unic
◦ La ce oră a fost făcută o sesizarea
◦ Dacă persoana care a raportat a folosit Browser‐ul Tor
◦ De câte ori persoana care a raportat s‐a întors pe site după ce a făcut o sesizare
◦ Ultima dată în care persoana raportoare s‐a conectat la site
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Beneficii care recomandă instrumentul digital GlobaLeaks?
Platforma este interactivă‐ anunță automat destinatarul, la adresa de e‐mail stabilită, despre fiecare nouă
avertizare sau noi mesaje primite de la avertizori, ori documente trimise de către aceștia.
Fiecare nouă sesizare pe platformă primește un cod generat în mod automat și aleatoriu. Aceasta va funcționa
ca
o
parolă
de
autentificare
ce
oferă
acces
avertizorului
la
sesizare.
Criptarea sesizărilor se realizează prin intermediul HTTPS, iar anonimitatea utilizatorului se obține prin folosirea
browserului
Tor,
deoarece
anonimizarea
nu
este
oferită
și
de
alte
browser‐e.
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Ce am învățat din procesul de abordare a potențialilor beneficiari?
 Reticența conducătorilor de instituții față de eficeintizarea unui astfel de instrument democratic precum avertizarea de integritate. Cel mai întâlnit motiv prin
care se justifică reticența este temerea că acesta va fi folosit cu rea‐credință și că va exista un număr prea mare de false avertizări care ar putea chiar bloca
activitatea instituției
 Această primă barieiră intră în conflict de supremație cu problema preconcepției despre avertizori care planează asupra mentalității colective. Cel mai des am
întâlnit entități în care există cultul neîncrederii și prezumția de rea‐credință a avertizorilor. Majoritatea entităților cu care am intrat în contact prin prisma
demersului nostru și care aveau cunoștință despre subiectul avertizării, le pun în prezent angajaților la dispoziție o adresă de e‐mail pentru eventuale
avertizări, însă nu sunt permise avertizări anonime, mesajele trebuind să fie trimise prin folosirea dreselor de serviciu, sub sancțiunea neluării în considerare a
acestora.
 Lipsa de cunoaștere a subiectului avertizării în interes public, a existenței unei legi naționale în vigoare dedicată, cu atât mai puțin a existenței unei noi
directive UE care se află în proces de transpunere. Această problemă afectează considerabil șansele ca noile norme să fie implementate cu succes. Contextul
actual caracterizat de această necunoaștere, nu este unul fertil implementării unor norme și standarde noi pentru un instrument preponderent inexistent
datorită necunoașterii. Ni s‐a confirmat astfel nevoia campaniilor de conștientizare a entităților care intră sub incidența directivei atât ca beneficiari cât și ca
subiecți vizați de exigențele acesteia.
 Confuzia și temerea legată de administrarea mecanismelor/ canalelor de avertizare. Foarte des am fost întrebați cine ar trebui să fie administrator al acestor
canale dedicate avertizării și ni s‐a subliniat opinia că este periculos să acorzi atribuția de administrare unei singure persoane.
 Birocrația ca barieră în adoptarea unor mijloace moderne ca soluții tehnice și slabele cunoștințe tehnologice.
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Vă mulțumim!
Echipa de proiect EAT
Centrul pentru Jurnalism Independent
contact@cji.ro
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