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1 UVOD 
 
 
Razkrivanje zaupnih informacij je v današnjem času vedno bolj aktualna tema. Samo 
razkrivanje poraja tako etična kot moralna vprašanja. Eno izmed razkrivanj, ki pridobiva 
vedno več pozornosti, tudi v Sloveniji, je whistleblowing. Dobesedni prevod besede 
whistleblowing je povzročiti hiter konec neke dejavnosti z žvižgom na piščalko. Izvor te 
besede se nanaša na policista, ki opominja javnost s svojimi žvižgi, oziroma na sodnika, ki 
ustavi igralca po prekršku, ki ga je ta naredil. Termin je v rabi za razkrivanje zaupnih 
informacij zato, ker gre za dejanje, katerega namen je opozoriti, da je nekaj narobe, in to 
zaustaviti.  
 
Gre za zapleten fenomen, ki se ponavadi začne, ko zaposleni opazi, da nekatere stvari niso, 
kot bi morale biti in nato v želji in prepričanju, da se bodo stvari spremenile, poroča o tem 
nekomu v organizaciji ali izven nje. Včasih so spremembe lahko preproste in hitre, lahko pa 
vključujejo številne agencije, pravnike, pravne sisteme in postopke. Sam pojav je tako 
pozitiven kot negativen. Pozitiven je v tem, da razkrije prestopke. Ena izmed glavnih 
negativnih strani pa je v tem, da spodkoplje zaupanje med zaposlenimi. Čeprav so bili 
nekateri pritožniki obravnavani kot junaki in ovekovečeni v medijih in celo v filmih, pa v 
večini primerov ljudje gledajo na pritožnike kot na izdajalce in vohljače. Pritožniki pogosto 
trpijo zaradi raznih protiukrepov delodajalca, ki so posledica njihove pritožbe. Kot rezultat se 
pojavljajo zakonodaje, ki ščitijo pritožnike pred protiukrepi. Zakonodaje naj bi opogumile 
pritožnike, da se osebno zanimajo za neoporečno delovanje njihovih organizacij. Na eni strani 
naj bi pritožniki pazili na početje organizacije, na drugi pa naj bi dejstvo, da so pritožniki 
zaščiteni z zakonodajo, prisililo organizacije, da se podredijo zakonom, pravilom in ostalim 
standardom obnašanja. Verjetnost, da se bo zaposleni pritožil, se poveča, če se verjetnost 
protiukrepov zmanjša. Da bodo postale zakonodaje del vsakdana, je treba uvesti postopke, ki 
bodo med drugim tudi učinkovito ločevali med utemeljenimi in neutemeljenimi obtožbami. 
Na drugi strani pa morajo organizacije vzgojiti whistleblowing kulturo. Glavni cilj te naj bi 
bil, da so skrbi glede korupcije in prestopkov učinkovito obravnavane v sami organizaciji in z 
odgovornimi osebami. V tej kulturi se gleda na pritožnika kot na pričo in ne kot na 
problematika. 
 
Namen te diplomske naloge je predstaviti problem whistleblowinga z različnih vidikov. 
Predvsem povzeti, kar je bilo na to temo napisanega in to strnjeno predstaviti. Prvi del 
obravnava samo teorijo whistleblowinga, kaj to sploh je, kakšne so njegove posledice, kakšni 
so nasveti in podobno. Drugi del pa obravnava konkretne primere whistleblowinga. Glavni 
problem, ki ga želim prikazati v nalogi, so posledice samega dejanja. Moje mnenje je, da je 
whistleblowing koristen, če je pravilno izveden. Čeprav nekaj avtorjev zavzema stališče, da ni 
nič pozitivnega v whistleblowingu, se s tem ne strinjam. Mnenja sem, da bi samo dejanje 
lahko preprečilo veliko obžalovanja vrednih dogodkov, če bi ga vzeli resno. To bo nazorno 
prikazano s primeri. Poleg tega želim prikazati, da pogosto največjo ceno plačajo pritožniki 
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sami. Kljub temu, da so ti ponavadi oklicani za junake, pa gre pot njihovih karier, z redkimi 
izjemami, navzdol.  V večini primerov  je to posledica strategije ˝kriva je žrtev˝. Mnogi 
opisujejo whistleblowing kot nekakšen poklicni samomor. Vendar je to le ena izmed mnogih 
posledic, ki jih utrpijo pritožniki. Mnogokrat doživijo takšne in drugačne čustvene pretrese, 
kot so depresije in frustracije. Sam proces tudi močno vpliva na njihove finance ter na njihove 
odnose z bližnjimi. Zgodi se, da veliko organizacij in včasih tudi javnost obsojajo dejanja 
pritožnikov, jih označijo za izdajalce. Mnenja sem, da so pritožniki dostikrat v bitki sami in v 
večini primerov žrtve celotnega procesa. 
 
 
 
2 TEORIJA WHISTLEBLOWINGA 
 
 
2.1 Definicija whistleblowinga 
 
Kljub temu, da se o whistleblowingu pojavlja v današnjem času vse več teorij, sam pojav ni 
nov. Zakonodaja, ki specifično spodbuja in ščiti razkritja pritožnikov, je produkt zadnjih štirih 
desetletij. Vendar pa se zametki pojavljajo že okoli 1780, z deli kot je Avtobiografija 
mornarja Thomasa Cochranea, kjer gre za razkritje korupcije v britanski mornarici. Če 
pogledamo sam odnos do whistleblowinga, lahko opazimo velik razvoj v zadnjih 50 letih. 
Razvoj od dni, ko je bila lojalnost podjetju glavnega pomena, do danes, ko je javnost 
zgrožena nad slabim ravnanjem korporacij, je ustvaril ugodnejšo klimo za whistleblowing. 
 
“Whistleblowing je definiran kot razkritje člana organizacije (bivšega ali sedanjega) o 
nelegalnih, nemoralnih ali nelegitimnih dejanjih v organizaciji osebi ali organizaciji, ki  bi 
lahko vplivala na dejanja. Whistleblower nima moči in avtoritete, da bi povzročil spremembe, 
zato se mora obrniti na nekoga z večjo močjo in avtoriteto.” (Near, Miceli, 1985, str. 4). 
 
Nekateri teoretiki pravijo, da lahko govorimo o whistleblowingu le, ko so informacije dane na 
vpogled javnosti. Vendar “managerji štejejo za whistleblowing vsak obhod običajne 
komandne verige, četudi škodljive informacije niso bile razkrite javnosti.” (Dandekar, 1991, 
str. 91). V splošnem je dejanje videno kot whistleblowing, če je razkritje v korist javnosti, gre 
za razkritja v zvezi s kriminalnimi dejavnostmi, kršitvami zakonov, zlorabami položaja, 
ogrožanjem zdravja ali varnosti kateregakoli posameznika in v zvezi s kakršnimikoli 
zlorabami, lahko gre tudi za razkritje glede osebne škode pritožnika (Kloppers, 1997, str. 240-
241). 
 
Whistleblowing je lahko preprost, ko posamezen zaposleni poroča o prestopku, lahko pa gre 
za zapleten proces, ki se začne s poročanjem. Proces vključuje pritožnika, tistega, ki prejema 
pritožbo, neposredno nadrejenega, vrhnji management in seveda vplivanje in sodelovanje med 
naštetimi.  
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Za whistleblowing velja: 
• “razkritje informacij, notranje ali zunanje, mora biti narejeno z dobrim namenom, 
• razkritje mora opraviti sedanji, bivši ali perspektivni zaposleni, 
• pokazati se mora povezava med informacijami in napačnim vodenjem delodajalca, 
• obstajati morajo dokazi o prestopku, kot tudi informacije o identiteti prestopnika” 

(Boyle, 1990, str. 821-830). 
 
V praksi ima tisti, ki ga skrbi korupcija ali drugi prestopki v neki organizaciji, tri možnosti: 
• molk, 
• notranji whistleblowing, 
• zunanji whistleblowing. 
 
Molk je možnost, ki pomeni najmanjše tveganje za vse vpletene. Obstaja mnogo razlogov, 
zakaj je molk privlačna alternativa. Potencialni pritožnik bo sam sebe prepričal, da so njegovi 
podatki morda napačni ali da gotovo obstaja neka nedolžna razlaga. Ko se prestopka zavedajo 
tudi sodelavci in ti molčijo, se bo potencialni pritožnik spraševal, zakaj bi se moral prav on 
izpostavljati. Lahko se zgodi, da se bo potencialni pritožnik počutil odgovornega za vsak 
postopek zoper prestopnika. Razlog pa je lahko tudi, da potencialni pritožnik ne verjame, da 
se bo kaj spremenilo, oziroma da se bo prestopek raziskal in zato molči. Četudi potencialni 
pritožnik verjame, da bi bilo treba o prestopku poročati, bo najprej razmislil o lastnih 
interesih, saj se bo bal maščevanja in neodobravanja, če seveda ne obstajajo dokazi o 
nasprotnem. Če so v prestopek vpleteni nadrejeni, se potencialni pritožnik lahko boji, da bodo 
stvari ostale prikrite. Tudi če so premoščene glavne ovire, pritožnik verjame, da ga bodo 
ostali zaposleni označili za nelojalnega in da bo izgubil spoštovanje in zaupanje, ki ga bo 
morda potreboval kasneje. Posledice molka za organizacijo so: 
• odgovorni zaposleni verjamejo, da nimajo pravice ščititi svojih interesov, 
• brezvestni verjamejo, da je vse dovoljeno, 
• družba se bolj osredotoča na odškodnine in kazni, kot na preprečitev in svarjenja. 
 
O notranjem whistleblowingu govorimo, ko gre za poročanje o prestopku nekomu iz 
organizacije. Notranji whistleblowing ima lahko pozitivne posledice tako za pritožnika kot za 
organizacijo, saj da delodajalcu priložnost, da popravi napako in se izogne posledicam. Poleg 
tega pa je dober za dvig morale zaposlenih in vsesplošnega dobrega počutja (Maru, 2004). 
 
Na drugi strani zunanji whistleblowing pomeni poročanje o prestopku posamezniku ali 
organizaciji izven podjetja, v katerem se je prestopek zgodil, kar ima mnogo večje posledice 
tako za whistleblowerja kot za organizacijo. V večini primerov pride do zunanjega 
whistleblowinga šele, ko je bil notranji preizkušen in ni prišlo do odziva ali sprememb. 
Zunanji whistleblowing sproži večja etična vprašanja kot notranji; etična in legalna vprašanja 
glede zaupnosti in poslovnih skrivnosti. Pri zunanjem whistleblowingu se poroča medijem, 
policiji in podobnim ustanovam ali organizacijam, ki skrbijo za interese javnosti (Weiss, 
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1994, str. 207). Pogosto je kot priporočan vrstni red, ki naj bi mu sledil pritožnik, najprej 
notranji whistleblowing, nato policija in podobne ustanove in nazadnje mediji (Callahan, 
Collins, 1992, str. 942). Večina zakonodaj ne nudi zaščite zaposlenim, ki se poslužijo 
zunanjega whistleblowinga. Posledično je večina teh razkritji opravljenih anonimno. To 
povzroči, da je veliko zadev težko raziskati in še težje popraviti. Seveda anonimnost ne 
zagotavlja, da vira ne odkrijejo. Pogosto dejstvo, da je sedaj razkriti pritožnik pritožbo opravil 
anonimno, vrže slabo luč na pritožnika in poslabša njegov položaj. Ker je velika verjetnost, da 
bo zunanji whistleblowing imel resne posledice, večina zaposlenih ne vloži pritožbe, dokler 
ne zapušča organizacije. Takrat pa je lahko problem že mnogo hujši, dokazi so stari in motivi 
pritožnika lahko omogočijo prestopniku, da usmeri pozornost stran od prestopka. 
 
 
2.2 Učinkovit whistleblowing 
 
Znani strokovnjakinji na področju whistleblowinga, Janet Near in Marcia Miceli, sta razvili 
model učinkovitega whistleblowinga. Ta model temelji na 12. predpostavkah, ki so osnovane 
na teoriji in predhodni raziskavi whistleblowinga. 
 
Near in Miceli trdita, da je spodbujanje whistleblowinga neprimerno, razen če oseba ve nekaj 
o spremenljivkah, ki povečujejo verjetnost, da bo whistleblowing učinkovit. Koristi od tega 
dejanja so le, če je pritožba tehtna in obravnavana učinkovito, kar se nato kaže v pozitivnih 
spremembah. Ali je bil whistleblowing učinkovit, lahko ugotovimo na različne načine. 
Pravniki ponavadi določajo učinkovitost na podlagi razmerja med zmagami in izgubami 
primerov vloženih tožb s strani pritožnikov. Near in Miceli vidita učinkovitost v tem, v 
kolikšni meri je pritožnik dosegel, kar je želel. Z drugimi besedami, whistleblowing je bil 
učinkovit, če se je prestopek vsaj delno končal zaradi pritožbe in v razumnem časovnem 
okvirju. Seveda mora obstajati nek trden dokaz, da je prestopek končan, da je končan zaradi 
pritožbe in da je bil časovni okvir razumen (npr. pred nekim rokom). 
 
Model učinkovitega whistleblowinga je prikazan na Slikah 1 in 2. Kot je razvidno iz slik, se 
model osredotoča na prenehanje prestopka, ki vpliva na dva dolgotrajna izida: prihodnji 
rezultat organizacije in vpliv organizacije na zunanje dejavnike. Model nakazuje, da na 
prenehanje prestopka vpliva pet primarnih dejavnikov: 

1. značilnosti pritožnika, 
2. značilnosti prevzemnika pritožbe, 
3. značilnosti prestopnika, 
4. značilnosti prestopka, 
5. značilnosti organizacije. 

Na teh pet primarnih dejavnikov vplivajo različne spremenljivke. Nekatere spremenljivke so 
individualne (glej Sliko 1, na str. 5), te vplivajo na značilnosti pritožnika, prevzemnika 
pritožbe in prestopnika. Nekatere spremenljivke pa so situacijske (glej Sliko 2, na str. 6) in 
vplivajo na značilnosti prestopka in organizacije. Model se osredotoča na glavne akterje 
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značilnosti pritožnika: 
• verodostojnost 
• moč 
• anonimnost 

pripravljenost organizacije, 
da se spremeni 

podpora za 
pritožnika 

proti 
prestopniku

značilnosti prevzemnika pritožbe: 
• verodostojnost 
• moč 

značilnosti prestopnika: 
• verodostojnost 
• moč 

whistleblowinga, organizacijo kot celoto in na sam prestopek. 
 
Slika 1: Individualne spremenljivke, ki vplivajo na izid whistleblowinga 
 
 
 
                    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         konec prestopka 
 
 
 
 
  prihodnji rezultat     vpliv organizacije 
     organizacije             na zunanje dejavnike 
             
 
 
Vir: Near, Miceli , 1995, str. 682.
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značilnosti prestopka: 
• odvisnost organizacije od prestopka 
• prepričljivi dokazi o prestopku 
• zakonska podlaga za pritožbo 

uporaba zunanjih kanalov 
s strani pritožnika

značilnosti organizacije: 
• primernost whistleblowinga 
• klima, ki podpira whistleblowing 
• manj birokratska struktura 
• majhna moč organizacije v zunanjem 

okolju 

pripravljenost 
organizacije, 

da se spremeni

Slika 2: Situacijske spremenljivke, ki vplivajo na izid whistleblowinga 
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Vir: Near, Miceli, 1995, str. 683. 
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Kot sem omenila že prej, učinkovit whistleblowing lahko vpliva na prihodnost organizacije, 
na prihodnji rezultat organizacije. Ponavadi se predvideva, da bo whistleblowing vplival 
negativno in škodoval dolgoročnemu rezultatu. Toda tudi to pravilo pozna izjeme. Klasičen 
primer whistleblowinga vključuje organizacijo, ki s svojim prestopkom škoduje družbi. Če pa 
javno razkritje prestopka ne škoduje dolgoročnemu poslovnemu uspehu, bo imela 
organizacija malo motivacije za prekinitev prestopka. Na drugi strani imamo primere, kjer 
prestopki škodujejo organizaciji. Takrat bo v interesu organizacije, da prestopke prekine. Iz 
tega sledi, da je vpliv whistleblowinga in odziv organizacije nanj odvisen od posameznega 
primera. Odločitev organizacije glede odziva pa vpliva še na drug dolgoročen rezultat, na njen 
vpliv na zunanje dejavnike, se pravi na druge organizacije in okolje, ki se z whistleblowingom 
lahko poveča ali  zmanjša. 
 
Vsaka predpostavka tega modela predvideva, da ostali pogoji ostanejo stabilni in 
nespremenljivi. Model predpostavlja, da na učinkovitost whistleblowinga vpliva več vrst 
spremenljivk. Te odražajo verodostojnost, razmerja moči, nanje pa vpliva tudi odpor proti 
spremembam. 
 
2.2.1 Značilnosti pritožnika 
 
Verodostojnost. Pritožniki, ki so verodostojni, lahko povečajo možnosti, da bodo prepričali  
višjo raven managementa, da prekine prestopek. Verodostojnost je lahko odvisna od motivov 
pritožnika, kot jih dojemajo drugi. Gre za to, ali so pritožnikovi motivi sebični ali nesebični. 
Motivi se razlikujejo od primera do primera, zato jih ostali težko poznajo v celoti.  Prav zato 
je pomembno, kako jih dojemajo drugi. 
Predpostavka 1: Učinkovitost bo večja, če bodo sodelavci, managerji in prejemniki pritožbe 

verjeli, da je pritožnik verodostojen. 
 
Moč. Relativna moč članov organizacije se večinoma odraža skozi status. Status določajo 
položaj v hierarhični lestvici, plačilni razred, profesionalnost, raven izobrazbe, seniorstvo, 
podpora nadrejenih in pripadnost večinski skupini. 
Predpostavka 2: Učinkovitost bo večja, če bodo sodelavci, managerji in prejemniki pritožbe 

verjeli, da ima pritožnik relativno veliko moč v organizaciji. 
 
Anonimnost. Če se pritožniki odločijo, da ostanejo anonimni, lahko s tem zmanjšajo 
učinkovitost zaradi vsaj treh razlogov. Prvi razlog je, da člani organizacije pritožbe ne bodo 
vzeli resno, če se pritožnik ni pripravljen soočiti s tarčo svojih obtoževanj. Drugič: če 
pritožnik prejemniku pritožbe ne predloži dovolj dokazov, bo ta težje raziskal primer, če ne 
bo vedel, kdo je pritožnik. In tretjič, če so pritožniki verodostojni, jim anonimnost to 
verodostojnost zmanjša. Po drugi strani na pritožnike, ki niso verodostojni anonimnost ne 
vpliva ali pa poveča njihovo verodostojnost. 
Predpostavka 3: Učinkovitost bo večja, če bodo pritožniki razkrili svojo identiteto, razen če 
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bi to dejanje zmanjšalo njihovo verodostojnost. 
 
2.2.2 Značilnosti prejemnika pritožbe 
 
Ko ima prejemnik pritožbe moč, znotraj ali zunaj organizacije, je učinkovitost bolj verjetna. 
Če ima prejemnik pritožbe moč in izkaže podporo pritožniku, lahko s tem dvigne 
pritožnikovo verodostojnost. Z nudenjem podpore prejemnik pritožbe dvigne pritožnikov 
status. Zelo pomembna je tudi verodostojnost prejemnika pritožbe. Ponavadi je prejemnik 
pritožbe neka uradna oseba, katere verodostojnost je visoka zaradi njene vloge v organizaciji. 
Zato je nujno, da verodostojen in močan prejemnik pritožbe podpre pritožnika, saj v primeru, 
da mu ne nudi podpore, zagotovo zmanjša učinkovitost whistleblowinga. 
Predpostavka 4: Učinkovitost bo večja, če bodo prejemniki pritožbe verodostojni in močni in 

bodo podprli pritožnika. 
 
2.2.3 Značilnosti prestopnika 
 
Moč prestopnikov bo vplivala na to, ali jih bo organizacija preganjala ali ščitila. Ta 
spremenljivka je v korelaciji z odvisnostjo organizacije od prestopka. Predvidevamo lahko, da 
obstaja manjša verjetnost, da bo prestopek prekinjen, če so prestopniki verodostojni in imajo 
moč. Če je organizacija močno odvisna od prestopnikov, bodo ti prevladali nad pritožnikom. 
Organizacija je od prestopnika lahko odvisna zaradi prestopnikove izkušenosti, znanja, 
poznanstev. Prestopniki imajo lahko veliko moč zaradi podpore s strani uprave ali višjega 
managementa. Nekateri pa imajo moč zaradi svojih lastnosti, ostali jih lahko dojemajo kot 
bolj verodostojne v primerjavi z pritožnikom. 
Predpostavka 5: Učinkovitost bo večja, če bo imel prestopnik malo moči in nizko 

verodostojnost. 
 
2.2.4 Značilnosti prestopka 
 
Primeri  whistleblowinga se med seboj razlikujejo v vsaj treh dimenzijah:  
• odvisnost organizacije od prestopka, 
• verodostojnost dokazov pritožnika, 
• zakonska podlaga za pritožbo. 
 
Odvisnost organizacije od prestopka. Člani organizacije bodo nasprotovali spremembi, če 
dvomijo, da je ta sploh potrebna. Nasprotovanje nam kaže, da imamo na eni strani tehtnice 
pomembnost in tveganje prestopka, na drugi pa stroške sprememb. Pomemben dejavnik v 
ugotavljanju, ali bo do spremembe prišlo zlahka, je odvisnost. V primeru, da je organizacija 
močno odvisna od prestopka, ker si spremembe ne mora privoščiti ali ker na razpolago ni 
druge očitne alternative, bodo glavni v organizaciji verjeli, da prestopka ne morejo prekiniti. 
Predpostavka 6: Večja ko bo odvisnost organizacije od prestopka, manjša bo verjetnost, da 

bo  notranji whistleblowing učinkovit, in večja bo verjetnost, da bo 
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učinkovit zunanji whistleblowing. 
 
Verodostojnost dokazov pritožnika. Pritožniki morajo svojo pritožbo vedno podpreti z 
dokazi. Dokazi so bolj neizpodbitni, ko ima pritožnik jasne pisne dokumente, različne vire 
dokazov, priče ali skupine sodelavcev, ki ga podpirajo v pritožbi. 
Predpostavka 7: Učinkovitost bo večja, ko so dokazi o prestopku prepričljivi. 
 
Zakonska podlaga za pritožbo. Zakoni o prestopkih bodo vplivali na to, kako bo pritožnik 
speljal ves postopek. Verodostojnost pritožbe je mnogo večja v primeru, ko je dejanje 
nezakonito, kot pa, če je zgolj nemoralno ali nelegitimno. 
Predpostavka 8: Učinkovitost bo večja, če bo pritožnik prijavil dejavnost, ki je nezakonita in 

dokazljiva. 
 
2.2.5 Značilnosti organizacije 
 
Primernost whistleblowinga. Včasih se na whistleblowing glede posameznih aktivnosti 
gleda kot na del nekega poklica. Predvideva se, da so posamezniki, ki z whistleblowingom le 
opravljajo svojo dolžnost, bolj učinkoviti.  
 
Na eni strani imamo organizacije, kjer se vsi strogo držijo pravil in postopkov, na drugi pa 
organizacije, kjer se posamezniki ravnajo po svojih prepričanjih. V prvi bi bili odzivi zelo 
drugačni od tistih v drugem tipu, če bi gledali na whistleblowing kot na prekršitev pravil. Če 
pa bi pravila whistleblowing podpirala, bi obstajala večja verjetnost, da bi se ga posluževali 
tudi člani organizacije. 
Predpostavka 9: Učinkovitost bo odvisna od tega, kako po mnenju sodelavcev, managementa 

in prejemnikov pritožbe whistleblowing obravnava organizacija, in če je 
whistleblowing v skladu z notranjimi normami.  

 
Klima organizacije. Ker etična klima vpliva na to, ali bo whistleblowing sprejet, lahko 
vpliva tudi na pripravljenost organizacije, da se spremeni. Ko govorimo o klimi so gotovo 
najpomembnejši vidik skupna načela članov organizacije glede whistleblownga. 
Predpostavka 10: Učinkovitost bo večja v organizacijskih klimah, ki ne spodbujajo 

prestopkov, spodbujajo whistleblowing in ne spodbujajo protiukrepov. 
 
Struktura organizacije. Organizacije se razlikujejo tudi po odzivu na sam proces 
spremembe, ne glede na vsebino spremembe. Ena od dimenzij razlik je raven birokracije. Tu 
se pri razmerju med birokracijo in whistleblowingom pojavljata dve nasprotujoči si šoli. Ena 
pravi, da večja ko je birokracija, manj učinkovit je whistleblowing. Ta hipoteza temelji 
predvsem na odporu proti spremembam. Na drugi strani pa druga šola predpostavlja, da 
birokracija pozitivno vpliva na učinkovitost whistleblowinga. Pristop poudarja pomembnost 
formalnih kanalov za reševanje pritožb in napisanih zagotovil za varovanje potencialnih 
pritožnikov. Ti dve šoli lahko združimo pod predpostavko, da morajo obstajati neki pogoji, ki 
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zagotavljajo, da bo birokracija imela pozitiven vpliv. 
Predpostavka 11: Učinkovitost bo večja v organizacijah z birokratsko strukturo, a le, če bo 

obstajal formalni mehanizem, ki bo podpiral notranji whistleblowing in ki 
bo deloval. 

 
Moč organizacije. Moč, ki jo ima organizacija v svojem okolju, bo vplivala na njeno 
pripravljenost, da se spremeni. Vplivala bo tudi na odziv organizacije na pritožnika, še 
posebej, ko se bo ta poslužil zunanjih kanalov in s tem o prestopku obvestil vse organizacije v 
zunanjem okolju. Večjo ko ima moč v primerjavi z drugimi organizacijami v svojem 
zunanjem okolju, manjša je verjetnost, da bo prisiljena v določene ukrepe. 
Predpostavka 12: Učinkovitost bo večja v organizaciji, ki bo imela majhno moč v svojem 

zunanjem okolju,  še posebej v primeru zunanjega whistleblowinga. 
 
Namen modela je bil na podlagi obstoječe in nove teorije razviti predpostavke, ki se jih bo 
lahko testiralo. Potrebne so empirične raziskave, ki bodo po eni strani potrdile nasvete glede 
povečanja svoje učinkovitosti, ki so jih ponavadi deležni potencialni pritožniki. Po drugi 
strani pa obrazložile managerjem, kakšen odziv na whistleblowing je najboljši. Near in Miceli 
sta svoj model in predpostavke razvili le kot podlago za nadaljnje raziskave. 
 
 
2.3 Posledice whistleblowinga 
 
Ironija whistleblowinga je, da pritožnik pričakuje pozitiven odziv organizacije na pritožbo. 
Vendar je pogosto odziv vse prej kot pozitiven. V večini primerov je pritožba sprejeta z 
velikimi protiukrepi s strani managementa. Protiukrepi so različni in se razlikujejo od 
organizacije do organizacije. Najpogosteje se organizacije poslužujejo ene ali več izmed 
naslednjih taktik: 
• usmeriti pozornost na pritožnika; to je pogosta strategija, ki poskuša pritožnika 

narediti za predmet razprave in odmakniti pogled od pravega razloga pritožbe. 
Organizacija bo z napadom na pritožnikove motive, verodostojnost, poklicno sposobnost 
oziroma na karkoli, kar bi obrnilo pozornost drugam, poskušala ustvariti dimno zaveso.  

• proizvesti dokaze o slabi delovni učinkovitosti; organizacija pogosto porabi mesece ali 
leta, da proizvede dokaze o pritožniku kot problematičnem delavcu. Organizacija bo 
pričela zbirati kakršnekoli dokaze (resnične ali izmišljene), ki bodo prikazali nezadostno 
ali problematično izvedbo. Lahko se zgodi, da pritožniki, ki so prej dobivali bleščeče 
ocene izvedbe, po pritožbi od nadrejenih dobivajo porazne ocene. 

• groziti jim, da ostanejo tiho; ta taktika vključuje grožnje, da pritožniki ne bodo nikoli 
več dobili dela, če spregovorijo. Lahko so tudi manj direktne, kot je prepoved govorjenja 
pod grožnjo izgube službe. 

• osamiti ali ponižati; zelo pogosta taktika je, da organizacija iz pritožnika naredi svarilni 
primer za druge potencialne pritožnike, tako da ga izolira od ostalih sodelavcev, kar ima 
dva učinka, saj tudi onemogoči pritožniku dostop do podatkov, ki jih potrebuje za svojo 
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pritožbo. Lahko se zgodi, da organizacija pritožnika poniža, ga iz njegovega položaja 
degradira na nižji položaj (višji manager lahko konča kot čistilec). Ta taktika je ponavadi 
kombinirana z razpustitvijo pritožnikovih dolžnosti, čemur kasneje sledi odpust. 

• nastaviti pasti za neuspeh; organizacije pritožniku naložijo preveliko količino nalog, ki 
so pogosto neizvedljive. Gre za to, da mu določijo nove dolžnosti, nato pa mu 
onemogočijo, da bi jih izpolnil. Tu se organizacije poslužujejo različnih metod, kot so 
odvzem raziskovalnih privilegijev, dostopa do podatkov ali podrejenih, ki jih potrebuje, 
da lahko izpolni svoje dolžnosti. Ena metoda je tudi, da pritožnika določijo za razrešitev 
problema, ki ga je on sam izpostavil, a mu odklonijo vsako pomoč ali sredstva. 

• kazensko preganjati pritožnike; vse resnejša postaja grožnja, da način pridobivanja 
dokazov spada pod krajo, sploh v primerih, ko gre za privatno lastnino. 

• odstraniti njihovo službo ali paralizirati njihove kariere; včasih so preprosto odpustili 
pritožnike, četudi je organizacija zaposlovala nove ljudi. Organizacije bodo 
prestrukturirale oddelke, tako da bo pritožnik ostal brez službe ali pa končal na 
nepomembnem, stranskem položaju. Eden od načinov je tudi tako imenovano 
zmrzovanje karier, ko so pritožniku zavrnjene vse prošnje za napredovanje ali 
premestitev. Lahko se zgodi, da ni dovolj pritožnika le odpustiti ali ga prisiliti, da 
stagnira v svoji službi. Organizacije si za cilj lahko zadajo, da pritožnik nikoli več ne bo 
delal na svojem področju, kar dosežejo tako, da mu dajo slaba priporočila in ga tako 
postavijo na črno listo. 

Protiukrepe s strani managementa lahko predvidimo s pomočjo treh faktorjev:  
• pomanjkanja podpore s strani managementa in nadrejenih, 
• zunanjega whistleblowinga, 
• pripadnosti manjši rasni skupini. 
Zadnji faktor se nanaša na to, ali spadamo v neko manjšino, na primer ženske, osebe druge 
rase (ne bele) ali predstavnik neke druge manjšinske etične skupine. Literatura namiguje, da 
pripadnost tej skupini zmanjša verodostojnost in status, saj so ti posamezniki, ko razkrijejo 
prestopek, gledani kot dvojna manjšina. Drugi razlog je tudi to, da je večina moških bele rase 
na položajih, ki imajo večji status in verodostojnost (Near, Miceli, 1995, str. 691). Kot je bilo 
nakazano prej, so lahko protiukrepi različni. Ena od raziskav je tako pokazala, da sta dve 
tretjini pritožnikov doživeli naslednje oblike maščevanja: 
• “izguba službe ali prisiljena upokojitev (69%), 
• negativne ocene delovne učinkovitosti (64%), 
• delo pod večjim nadzorom nadrejenega (68%), 
• kritiziranje ali izogibanje s strani sodelavcev (69%), 
• postavitev na črno listo in s tem onemogočen dostop do nove službe v svoji stroki 

(64%).” 
Poleg maščevanja s strani managementa pa je večina pritožnikov doživela resne čustvene 
posledice: 
• “resna depresija ali tesnoba (84%), 
• občutki izoliranosti ali nemoči (84%), 
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• nezaupanje do drugih (78%), 
• padec fizičnega zdravja (69%), 
• resen upad financ (66%), 
• problemi z družinskimi odnosi (53%). 
Kljub vsem negativnim posledicam pa je 90% pritožnikov dejalo, da bi še enkrat storili 
enako.” (Rothschild, Miethe, 1999, str. 120-121). 
 
Whistleblowing je dober indikator, da je v sami strukturi organizacije resna hiba. 
“Whistleblowing je dokaz o neprimernosti komunikacijskih kanalov v organizaciji. Poleg tega 
je tudi dokaz o neuspešnosti managementa, da zadovoljivo opravi s pritožbo.” (Davis, 1989, 
str. 7-8). Whistleblowing negativno vpliva tako na pritožnika kot na organizacijo. Ko 
pravimo, da negativno vpliva na pritožnika, ne mislimo samo njega ampak tudi ljudi okoli, 
kot so družina in bližnji. K organizaciji pa spadajo sodelavci, delničarji, ostali zaposleni, 
stranke, se pravi vsi, ki imajo odnose z organizacijo. Ko se izkaže, da je prišlo do nekega 
prestopka, lahko to vrže slabo luč na vse managerje ali pa na posameznega managerja. Tisti, 
na katere se pritožba nanaša, morajo porabiti veliko časa, da popravijo škodo in obrazložijo, 
kaj se je zgodilo. Na drugi strani pa se pritožniki spremenijo iz zvestega zaposlenega v 
nekoga, ki se počuti izdanega s strani organizacije, kar pomeni, da ne zaupajo več v 
organizacijo in ne priznavajo več njene avtoritete, postanejo notranji sovražniki. 
Whistleblowing vpliva tudi na odnose med pritožnikom in ostalimi zaposlenimi. Nekateri 
postanejo sovražniki, drugi se pritožnika izogibajo, da ne bi postali povezani z njim, nekateri 
zaposleni pa do njega pristopajo kot do nekoga z neozdravljivo boleznijo (Davis, 1989, str. 8). 
 
 
2.4 Lastnosti pritožnika 
 
V mnogo literaturah poskušajo opisati značilnosti pritožnika, saj je organizaciji lahko to v 
veliko pomoč pri identificiranju potencialnega pritožnika. Vendar nikjer ni doseženo soglasje 
o točnosti sestave pritožnika. Kljub temu pa se v literaturi pojavlja mnogo teorij. Ena izmed 
njih je teorija o kategorijah značilnosti (Paul, Townsend, 1996, str. 149-161). Po tej teoriji naj 
bi pritožnika sestavljale štiri značilnostne kategorije: 
• posamezne značilnosti, 
• poklic, 
• delovne skupine, 
• organizacija. 
 
Posamezne značilnosti, kot so visok status, visoka raven izobrazbe, poklicna orientiranost in 
visoka toleranca do zavrnitve, lahko povečajo verjetnost, da bo posameznik potencialni 
pritožnik. Na drugi strani pa lahko visoke izvršne ambicije, visoko poenotenje z organizacijo 
in nizka poklicna samozavest zmanjšajo verjetnost. “Posamezniki, ki so zainteresirani v 
nadaljevanje svoje kariere, se lahko poenotijo z organizacijo in zaradi tega ne prepoznajo 
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prestopka za napačno delovanje, ali pa se bojijo, da bodo z razkritjem ogrozili svojo kariero.” 
(Murphy, 1993, str. 53).  
 
Značilnosti posameznega poklica vplivajo na nagnjenje zaposlenega k whistleblowingu. 
Notranji kontrolorji na primer so pogosto spodbujani in se od njih zahteva, da vložijo pritožbo 
glede prestopkov. “Te službe omogočajo posameznikom velik dostop do informacij, 
dogodkov in podobno, kar lahko sproži whistleblowing.” (Murphy, 1993, str. 53). 
 
Prisotnost delovnih skupin lahko vpliva na to, ali bo posameznik vložil pritožbo ali ne. 
Skupine ustvarijo norme glede sprejemljivega obnašanja. To pomeni, da je verjetnost pritožbe 
večja v skupinah, ki odobravajo vlaganje pritožb. “Ponavadi obstaja močna norma proti 
toženju in za prilagajanje. Če pa skupina podpira razkrivanje napačnega ravnanja, lahko pride 
do pritožb. Sploh v primeru, ko so dejanja popolnoma nesprejemljiva s strani delovne 
skupine.” (Murphy, 1993, str. 53-54). 
 
Sama sestava organizacije kot celote prav tako vpliva na postavljanje pritožnika v ospredje. 
Whistleblowing ponavadi upada z rastjo organizacije, se pravi, da je whistleblowing bolj 
pogost v relativno manjših organizacijah. “Ta pojav ima mnogo potencialnih razlag, ena 
izmed njih je razpršitev odgovornosti ali težavnost poenotenja z veliko organizacijo.” 
(Murphy, 1993, str. 54). 
 
Tudi organizacijska klima pripomore k predvidevanju, kdo bo pritožnik. “Ko je prestopek 
resen in je organizacija nakazala, da je od njega odvisna, se pritožniki poslužujejo zunanjega 
whistleblowinga.” (Miceli, Near, 1985, str. 583). Kot vidimo, ima velik vpliv na to ali bo 
posameznik vložil pritožbo ali ne, njegovo dojemanje organizacije. Medtem ko  
organizacijska klima pripomore k identificiranju pritožnika, nam sama narava prestopka 
nakaže, ali bo whistleblowing notranji ali zunanji. “Bolj ko je prestopek ekstremen ali 
ponavljajoč, večja je verjetnost, da se bo pritožnik poslužil zunanjega whistleblowinga.” 
(Miceli, Near, 1985, str. 540). Po drugi strani pa obstaja večje nagnjenje k notranjemu 
whistleblowingu, če prestopek ni neka stalnost v dejavnosti organizacije.  
 
 
 
2.5 Whistleblowing programi 
 
Vsa podjetja se želijo izogniti negativnim posledicam zunanjega whistleblowinga, to pa 
dosežejo večinoma tako, da spodbudijo notranjega. Podjetja morajo vpeljati whistleblowing 
programe, kjer ne gre samo za organizacijsko kulturo, ampak tudi za formalne standarde. Cilji 
programa so: 
• spodbuditi zaposlene, da poročajo o etičnih ali ilegalnih prestopkih notranjim oblastem, 

da se čim hitreje sproži proces in pride do rešitve, 
• minimalizirati izpostavljenost organizacije škodi, do katere pride, ko zaposleni obidejo 
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notranje mehanizme, 
• zaposlene informirati o resnosti organizacije, kar se tiče privrženosti pravilom obnašanja. 
Pogosto pride do ovir, ki onemogočajo uspešen notranji whistleblowing. Te ovire so: 
• pomanjkanje zaupanja v notranji sistem, 
• nepripravljenost zaposlenih, da postanejo “tožibabe”, 
• napačno usmerjena delovna solidarnost, 
• prepričanje, da se management ne drži enakih standardov, 
• strah pred protiukrepi, 
• strah pred odtujitvijo od sodelavcev. 
Podjetja morajo poskusiti odstraniti te ovire. Poleg tega pa se morajo zavedati, da nimajo vsi 
zaposleni, ki vložijo pritožbe, poštenih motivov. Lahko se poskušajo maščevati svojemu 
nadrejenemu z lažnimi obtožbami ali pa je razlog, da se pritožujejo nad posameznim 
zaposlenim, njegova rasa, spol ali etična pripadnost. To so sporna vprašanja, ki jih je treba 
upoštevati, ko ustvarjamo whistleblowing kulturo.  
 
Koraki pri kreiranju te kulture so: 
 
1. ustvariti politiko; politiko o razkrivanju nelegalnih in neetičnih dejavnosti. Ta naj bi 
vključevala: 
• formalne mehanizme za poročanje prestopkov, kot so vroče linije in nabiralniki, 
• jasno komunikacijo glede postopka poročanja, kot je določena komandna veriga ali 

identifikacija določene osebe v organizaciji, na primer ombudsman ali strokovnjak iz 
človeških virov, 

• jasno komunikacijo glede izobčenja in maščevanja. 
Jasen postopek glede poročanja prestopkov bo prav tako zmanjšal nevarnost, da so resne 
problematike napačno obravnavane, najsi bo s strani organizacije ali s strani zaposlenega. 
Poleg vsega naj bi obstajala tudi jasna povezava med organizacijsko kodo o etiki in 
merjenjem učinkovitosti, kar pomeni, da posamezniki niso odgovorni le za doseganje 
delovnih ciljev, ampak tudi za doseganje le-teh v skladu s standardi in načeli organizacije. 
 
2. dobiti podporo vrhnjega managementa; vrhnji management, začenši z generalnim 
direktorjem, mora pokazati močno zavezanost k spodbujanju whistleblowinga. To sporočilo 
naj bi na vseh ravneh prenašali linijski managerji, ki so, kar se tiče pritožb, stalno 
usposabljani v ustvarjanju politike odprtih vrat. 
 
3. dokazovati zavezanost organizacije; da se ustvari kultura odprtosti in odkritosti je 
pomembno, da se zaposlene redno obvešča o politiki. Vrhnji management se mora potruditi, 
da govori o zavezanosti k etičnemu vedenju v spisih, časopisih in govorih, ki so namenjeni 
zaposlenim. Eden od načinov, kako sporočiti, da je management resen glede ubadanja s 
problemi, preden postanejo preveliki, je javno priznavanje in nagrajevanje zaposlenih, ki so 
usmerili pozornost na nek problem. 
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4. raziskati in spremljati; managerji morajo raziskati vse obtožbe takoj in temeljito, ter 
poročati o viru in rezultatih raziskave višji avtoriteti. Pri IBM-u že dolgo obstaja politika 
odprtih vrat, ki zahteva, da se vse obtožbe raziščejo v določenem času. Če se nič ne naredi, to 
pelje do ciničnega pogleda na resnost organizacije in njeno zavezanost politiki o etiki. 
 
5. oceniti sistem notranjega whistleblowinga organizacije; ugotoviti mnenje zaposlenih 
glede organizacijske kulture v povezavi z njeno zavezanostjo etiki in načelom. Sears vsako 
leto opravi raziskavo, ki se nanaša na etiko. Vprašalnik vključuje vprašanja kot: Ali 
verjamete, da se tu tolerirajo neetični problemi (Ravishankar, 2004)? 
 
Organizacije morajo vpeljati rigorozne politike, ki bodo omogočale zaposlenim, da postavijo 
neetična in nezakonita dejanja v ospredje. Če obstajajo politike in jasni postopki poročanja, je 
to lahko velik znak, da je delodajalcu pomembno, da se prestopke obravnava učinkovito. 
Delodajalec je ponavadi tudi najboljša izbira, kadar je potrebno preiskovati in urediti zadeve. 
Notranji postopek lahko prepreči resno škodo za posel delodajalca ali njegov sloves, ki je 
lahko posledica zunanjega whistleblowinga. Mnogi primeri v današnjem času so pokazali, 
kakšno škodo naredi malomarno opravljanje posla in prevare. Nakazali pa so tudi, kako 
pomembni za organizacije so whistleblowing programi, ki so podprti s strani managementa. 
Zato bodo morale organizacije usposabljati svoje managerje in direktorje, podobno kot so jih 
morale usposabljati glede spolnega nadlegovanja pred desetimi leti. Ta proces ne bo hiter, 
vendar pa je nujen glede na današnje javno neodobravanje obnašanja korporacij. Dandanes je 
poslovna etika v očeh mnogih tisto, kar naredi ali uniči sloves organizacije. Če javnost ne 
zaupa več v določeno organizacijo, so lahko posledice zelo resne in občutne. 
 
 
2.6 Internet 
  
Na stotine spletnih strani je na voljo, ki ponujajo podporo vsakomur, ki ga zanima 
whistleblowing. Mnogo teh spletnih strani izvira iz tujih držav, kot so Amerika, Avstralija, 
Kanada in Hong Kong. To pomeni, da obstaja skupina posameznikov, ki so med seboj 
povezani zaradi zanimanja za whistleblowing. Ti posamezniki ali iščejo ali pa dajejo na voljo 
informacije in nasvete. Informacije, ki jih najdemo na teh spletnih straneh, se močno 
razlikujejo, tako po obsegu kot tudi po kakovosti in osredotočenju.  
 
Obstaja mnogo strani, ki so narejene s strani vladnih organizacij. Te ponujajo informacije, ki 
se nanašajo na whistleblowing in njihovo področje regulative. Številne organizacije imajo t.i. 
vlogo psa čuvaja, njihove strani oskrbujejo s “Kako…?”-informacijami in spodbudami za 
pritožnike. Na teh straneh lahko najdemo napotke za preživetje, nasvete, kako začeti sam 
proces, kot tudi opise raznih protiukrepov, ki bodo uporabljeni proti pritožniku. Neka  spletna 
stran v Ameriki objavlja “Pritožnikovo glasilo”, ki obravnava različne problematike v 
povezavi z vladnim whistleblowingom. Neka svetovalna skupina, ki ponuja pomoč pri 
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preiskovanju in druge storitve, vzdržuje “Pritožnikovo središče”. Ta vsebuje podrobnosti o 
organizacijah, za katere verjame, da lahko pomagajo posamezniku uspešno vložiti pritožbo ne 
glede na področje. Whistleblower.com prav tako vsebuje podrobnosti o organizacijah in 
omogoča povezave preko svoje spletne strani (Fisher, 1999). 
 
Na drugi strani pa imamo spletne strani, ki so jih razvili posamezniki, z namenom, da delijo 
svojo zgodbo in ponudijo svojo spletno stran zgodbam drugih. Nekatere od teh strani 
spremljajo primere pritožnikov in njihov napredek. Pri vseh teh spletnih straneh pa lahko 
opazimo kar nekaj ponavljajočih se tem. V teh temah se skrivajo problematike o etiki. Na 
spletnih straneh lahko najdemo spodbudo in moralno podporo pritožniku v dolgem in težkem 
boju, kjer možnosti za zmago niso na njegovi strani. Pisci spletnih strani so zelo realni kar se 
tiče tveganja v povezavi z whistleblowingom. Po drugi strani pa je do podrobnosti opisano, 
kako previdno razviti whistleblowing strategijo. Pogosto se pojavi izraz preživetje, kar samo 
poudari resničnost o žrtvi posameznika za skupno dobro. Poleg spodbude najdemo tudi poziv 
k vrednotam, kot sta resnica in odkritost. Veliko je poudarka na tem, kako pomemben je 
whistleblowing in njegov vpliv na poštenost vlade in organizacij. Seveda se pojavlja tudi želja 
in zahteva, da pritožniki predstavijo svoje informacije javnosti pošteno, odkrito in osnovano 
na dejstvih. Ena izmed večjih tem je gotovo aktivnost in ne pasivnost. Ponekod najdemo celo 
sklic na patriotizem in dobrobit skupnosti. Zanimivo je, da je poudarek, da pritožnik dela 
pravo stvar in ne le legalno, mnogo večji. Čeprav lahko to objasnimo z vidika, da so sklici na 
osebna prepričanja močnejši, pa je po drugi strani to tudi dokaz, da so zakoni, ki pritožnika 
ščitijo, neprimerni, saj kljub temu obstaja veliko osebno in poklicno tveganje. Nekatere strani 
pa so ubrale nekoliko drugačno smer in se sklicujejo na slabo vest oziroma na krivdo, ki bi jo 
posameznik občutil, če bi se prestopki nadaljevali brez pritožb. Vsem tem spletnim stranem 
pa je skupna tema previdnosti. Čeprav obstaja neka splošna spodbuda za whistleblowing, pa 
te strani ne spodbujajo naglih dejanj. Predvsem ponujajo informacije in neke vrste razumski 
pogled kar se tiče whistleblowinga ter prepoznavajo težke odločitve pritožnika.  
 
Spletne strani posameznikov imajo mnogo skupnega. Večina jih želi obrazložiti in opisati 
dogodke in okoliščine njihovega primera, tako najdemo informacije v obliki člankov, kopije 
pisem, poročila in podobno. Na neki strani so bili na voljo posnetki pogovorov, iz katerih bi 
se lahko razbralo verbalno nadlegovanje pritožnika s strani sodelavcev. Najdemo lahko 
uradna pisma, ki izkazujejo podporo, kot tudi imena organizacij, ki dajejo podporo. Večina 
strani vsebuje knjigo za goste, kjer lahko le-ti pustijo svoje ime in napišejo komentar. 
Nekatere strani vsebujejo oblike pisem, ki jih obiskovalci lahko pošljejo preko elektronske 
pošte raznim vladnim organizacijam ter s tem nakažejo svojo podporo pritožniku. Večinoma 
vsi pritožniki, o katerih lahko beremo na spletu, iskreno priznajo, kakšna je bila cena 
whistleblowinga. Kot je bilo omenjeno prej, so povečini pritožniki izgubili službo in trpeli 
druga ponižanja. Vsi ti pritožniki želijo, da bi drugi razumeli njihovo zgodbo, zakaj so storili, 
kar so, morda tudi prejeli podporo za svoje dejanje. Na nekaterih straneh so osebne zgodbe 
podkrepljene z družinskimi slikami. Avtorji teh strani so po večini kritični do zakonov in 
postopkov, ki naj bi ščitili pritožnike in naj bi jim bili v pomoč. 
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Splet omogoča novo dimenzijo za whistleblowing. Omogoča goro podatkov o 
whistleblowingu, čeprav so viri in kvaliteta včasih vprašljivi. Whistleblowing je še naprej 
dejanje posameznika, opisan kot osamljeno, celo herojsko dejanje. Kljub velikim 
potencialnim nagradam za pritožnika, ki jih obljubljajo strani s pravno pomočjo, pa je 
dejanska cena whistleblowinga vidna na spletnih straneh pritožnikov  (Fisher, 1999).   
 
 
2.7 Nasveti za pritožnika 
 
Whistleblowing se sicer prične s preprostim dejanjem, a se lahko razvleče v proces, ki zahteva 
veliko posameznikovega časa in sredstev. Pogosto je smer, v katero se bo celoten proces 
razvijal, v rokah pritožnika. Lahko pa se zgodi, da pritožniku stvari uidejo iz rok in se trudi 
ohraniti svojo kredibilnost, moralno držo in svojo kariero. Na spletnih straneh je mogoče najti 
veliko nasvetov za bodoče pritožnike. Ti nasveti pa so različni, ko gre za notranji ali zunanji 
whistleblowing. Spodaj so navedeni nasveti za notranji whistleblowing: 
• Ustvariti je treba jasno tehnično osnovo. Ker ponavadi ni mogoče stvari dokazati z 

matematično gotovostjo, nam je v veliko pomoč, če se dodobra pripravimo. Se na primer 
seznanimo z vsemi postopki in pravili ter izjemami teh pravil. 

• Obdržati svoje argumente na profesionalni ravni. Poskusiti je treba biti čimbolj 
neoseben in objektiven ter se izogniti nepotrebnim razpravam in čustvenim izpadom, saj 
se ljudje ne bodo spremenili, če se bodo morali braniti. Argumenti se morajo nanašati na 
postopke in produkte itd., ne na ljudi. Naj samo razkritje informacij vodi do odgovornih 
posameznikov. 

• Probleme je treba opaziti v zgodnji fazi ter obdržati razprave na najnižji možni 
ravni managementa. Razlog za oba nasveta je, da s tem zmanjšamo obseg potrebnih 
sprememb. Ključno je odkriti probleme v zgodnji fazi. 

• Preden se odločimo za zunanji whistleblowing, moramo biti prepričani, da je 
prestopek dovolj pomemben. Pretehtati moramo prednosti in slabosti zunanjega 
nasproti notranjemu. Zavedati se je treba, da z zunanjim podremo za seboj mnogo 
mostov. 

• Če obstajajo notranji postopki za reševanje problemov, se jih držimo. Preveriti je 
treba ali taki postopki obstajajo in če ne, jih je treba predlagati. Pomembno je pretehtati 
možnosti, ki so na voljo za rešitev problema. Če je verjetnost protiukrepov s strani 
neposredno nadrejenega, potem mu pač ne povemo. Pozanimati se je treba, če je možno 
posredovati informacije pravim oblastem na zaupen način. Etično opravljanje funkcij, 
tako vlade kot korporacij, je odgovornost vseh oseb v organizaciji. 

• Nujno je hraniti dokumente in druge dokaze ter pisati zapisnik. Dokumente je treba 
zbirati takoj, ko razmišljamo o whistleblowingu. Lažje si je zapisovati stvari sproti kot 
pa kasneje dogodke priklicati v spomin. Dokumenti so lahko v veliko pomoč, ko je 
potrebno zbirati dokaze ali pričati. 
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• Treba je biti pripravljen na kompromise. Pričakovati, da bo vse razrešeno, kot smo si 
zamislili, je nerealno. Treba je stremeti k najboljšemu možnemu rezultatu. 

 
Tem nasvetom je skupna osnova profesionalnost. Pritožba mora biti jasna in brez osebne 
podlage. Argumentirana mora biti z razumom in ne s čustvi. Če se razjezimo, lahko 
povzročimo ravno obratne rezultate. 
 
Gornji nasveti se nanašajo na notranji whistleblowing, a pritožniku lahko na neki točki 
postane jasno, da je edini način, da se kaj spremeni, zunanji whistleblowing. Vendar mora, 
preden pride do zunanjega, pritožnik prav tako razmisliti o nekaterih točkah: 
• Ne sme se bojevati sam. Treba se je posvetovati s sindikatom ali odvetnikom, preden 

kaj stori in med samo preiskavo. Pritožnik lahko dobi nasvete glede zakona in postopkov 
v organizaciji. Vedno mora zahtevati svojega predstavnika na vseh sestankih in 
preiskavah, ki so v zvezi z njegovo pritožbo. Pomembno je tudi, da se posvetuje z 
družino in bližnjimi, saj bodo ti tisti, ki mu bodo nudili podporo v težkih časih. 

• Njegov motiv ne sme biti maščevanje ali ponos. Ravnati mora z dobrim namenom, saj 
mu lahko skriti motivi škodujejo. Lahko izgubi svojo zakonsko podlago in se izpostavi 
disciplinskim ukrepom ali celo odpustu. Osredotočiti se mora na svojo dolžnost do 
organizacije, javnosti in sebe. 

• Zavedati se je treba visokih stroškov, ki so posledica whistleblowinga. Med 
posvetom z odvetnikom ga ta seznani s stroški pravdanja. Vendar to ni edina cena, ki jo 
lahko plača. Pritožnik se mora zavedati, da lahko tvega svojo kariero. 

• Nujno mora imeti dokaze, ki podpirajo njegove obtožbe. Prepozno bo namreč zbirati 
dokaze, ko bo prvi korak že storjen. Razlog je, da, ko je pritožba enkrat vložena, lahko 
dokumenti izginejo ali postanejo nedosegljivi. 

• Ugotoviti, katere organizacije mu lahko nudijo podporo, na primer neprofitne 
organizacije, izvoljeni predstavniki, novinarji, cerkev in druge, saj bo v nasprotnem 
primeru pritožnik sam v težki bitki. Te skupine lahko tudi služijo kot posredniki 
informacij, na primer med pritožnikom in novinarji. Priporočljivo je tudi stopiti v stik s 
skupinami, ki nudijo podporo in nasvete, za razvoj strategije 

• Ker je whistleblowing še vedno tvegan, mora poskrbeti za varnost iz več perspektiv. 
• Mediji so pogosto prva alternativa, ko govorimo o zunanjem whistleblowingu, a si 

mora zapomniti, da niso vedno najboljša. 
• Pritožnik mora paziti na svoje obnašanje, saj ga vsi dajo pod drobnogled, ko je 

pritožba vložena. Pritožnik ne sme poslabšati celotne situacije z zamujanjem in 
podobnim obnašanjem. Pritožnik bo mnogo težje dokazal svoj prav, če dobi sloves 
nezadovoljnega bivšega zaposlenega.  

 
V pomoč pritožnikom je bilo napisano po svetu že mnogo zakonov in obstaja tudi veliko 
skupin, ki nudijo podporo. A kljub velikemu številu obojega je pot pritožnika še vedno težka 
in dolga. Ker se pritožniki pogosto počutijo same, je v njihovo lastno dobro, da se prej 
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pripravijo. 
 
 
2.8 Zakonodaje 
 
Dandanes se pojavlja vedno več zakonodaj in predpisov na področju whistleblowinga. 
Razdelimo jih lahko v naslednje kategorije: 
• specifični proti-maščevalni zakonski predpisi, 
• splošni zakoni whistleblowinga, 
• programi notranjega whistleblowinga, 
• programi imunitete, 
• druge možnosti. 
 
Primere specifičnih proti-maščevalnih zakonskih predpisov najpogosteje najdemo na 
področjih kot zdravstvo, varnost ali okoljevarstvo. Ti predpisi so narejeni tako, da 
pripomorejo k uravnavanju in uveljavljanju pravic na določenih področjih. 
 
Splošni zakoni whistleblowinga so širše zastavljeni kot prej omenjeni predpisi. Vendar še 
zmeraj ne obstaja splošna zakonodaja, ki bi ščitila vse pritožnike pred protiukrepi. 
 
Vse več organizacij uvaja lastne programe notranjega whistleblowinga. S tem želijo 
spodbuditi zaposlene, da skrbi glede prestopkov rešujejo po notranjih kanalih. Ključno pri teh 
programih je, da pritožniku zagotavljajo zaščito. 
 
Zgornji modeli se osredotočajo predvsem na zaščito nedolžnih posameznikov, ki so se 
odločili za whistleblowing. Vendar je treba razmisliti tudi o spodbudah za posameznike, ki 
niso nedolžni, da razkrijejo prestopke. Najboljša spodbuda so programi imunitete ali vsaj 
ponudba nekakšne omiljene kazni. 
 
Poleg vseh navedenih pa najdemo tudi druge možnosti. Za primer lahko omenim zakon v 
Združenih državah Amerike, ki za to, da bi spodbudil whistleblowing, nudi nagrade. 
 
Zakonodaje o whistleblowingu se razlikujejo od države do države. Spodaj je navedenih le 
nekaj primerov, da nakažem raznolikost, ki jo najdemo na tem področju. Pristop, ki vidi 
whistleblowing kot način za preprečevanje prestopkov, zagovarja transparentnost in dobro 
vodenje, povzroča samokontrolo in ohranja zaupanje javnosti, je bil osnova za zakonodaji v 
Veliki Britaniji in Južni Afriki. Ti zakonodaji sta nekoliko drugačni od tiste v Združenih 
državah Amerike. Tam imajo zakonodajo o whistleblowingu že več kot stoletje in ponujajo 
konkretne nagrade zaposlenim. V ZDA ukrepi izhajajo iz konceptov, kot je svoboda 
izražanja, v Avstraliji in Novi Zelandiji so osredotočeni na etiko v javnem sektorju, v Veliki 
Britaniji in Južni Afriki pa se nedavni razvoj usmerja na problem odgovornosti in to v vseh 
sektorjih. 
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Avstralska zakonodaja o whistleblowingu se nanaša predvsem na zaposlene v javnem 
sektorju. Trenutno ni državne uzakonitve in specifične zaščite v avstralski ustavi. Druge 
uzakonitve, ki se nanašajo na določene industrije in dejavnosti, kot na primer okoljevarstvo in 
zaščita otrok, nudijo omejeno zaščito preko same dolžnosti, na primer da poročamo o 
morebitni zlorabi otrok. V privatnem sektorju je veliko nasprotovanj glede koristnosti 
organizacijskih in profesionalnih pravil obnašanja in etike. Leta 2003 je agencija Standardi 
Avstralije izdala svoje standarde glede programov zaščit za pritožnike. Ti standardi so dober 
začetek za vzpodbudo dobrih navad znotraj organizacij ter sprejemanje pritožnikov s strani 
skupnosti. To zadnje je še posebej težko, saj v Avstraliji na whistleblowing še vedno gledajo 
kot na tožarjenje in nepatriotsko obnašanje. Ti standardi so sicer dobra osnova in začetek, a ne 
nudijo nikakršne zakonske zaščite. 
 
Glavna zakonodaja v Veliki Britaniji je Zakon o razkritju za javno dobro iz leta 1998. Ta 
zakon nudi zaščito v primeru razkritja ene izmed naštetih zlorab: kriminalno dejanje, 
neupoštevanje zakonskih obveznosti, nepravična sodba, škodovanje okolju, ogrožanje 
posameznikovega zdravja ali varnosti ali prikrivanja kateregakoli od teh dejanj. Razkritje 
delodajalcu bo zaščiteno, če bo opravljeno z dobrim namenom. Pri razkritju zakonskemu 
svetovalcu mora zaposleni le verjeti v to, da bo s tem usmeril pozornost na prestopek. Pri 
razkritju vladnim agencijam mora biti to opravljeno z dobrim namenom in v povezavi s 
področjem, ki ga pokriva agencija. Pri razkritju drugim, kot na primer medijem, pa so pravila 
strožja. Ne samo, da mora biti opravljeno z dobrim namenom, pritožnik mora biti prepričan, 
da so obtožbe resnične. Razkritja ne sme opraviti za osebno korist in prepričan mora biti, da 
bo trpel, če to razkrije vladnim agencijam ali da bodo dokazi uničeni, če bo to razkril 
delodajalcu. 
 
Zakonodaje v Združenih državah Amerike na zvezni in državni ravni ščitijo razkritja s 
strani korporacijskih direktorjev, zaposlenih v javnem in privatnem sektorju. Ti so obvezani 
poročati o neprimernem obnašanju v privatnem ali javnem sektorju. Ameriški model je 
zgrajen na multilateralnem sistemu, kjer lahko pritožniki, ki so vložili pritožbo glede 
neprimernih dejanj vlade, zaprosijo za zaščito pred maščevanjem. Zakon o zaščiti pritožnikov 
prepoveduje zvezni vladi, da bi ukrepala proti zaposlenim, ki so vložili pritožbo glede 
nepravilnosti v javnem sektorju, prav tako pa nudijo sredstva za popravilo krivice. V Ameriki 
zakon dovoljuje državljanom, da postanejo javni tožilci in prejmejo tudi do 15 % odškodnine. 
V letu 2002 so v Ameriki sprejeli Sabarnes-Oxleyjev zakon, ki je bil predvsem posledica 
padca Enrona in podobnih katastrof. Ta zakon zahteva, da imajo korporacije nek notranji 
sistem poročanja nepravilnosti in prestopkov. Ta sistem nadomešča nadzor s strani vladnih 
organizacij in poročanje s strani drugih agencij, kot so računovodska podjetja. 
 
V Južni Afriki zakon o varovanem razkritju 26, iz leta 2000, prepoveduje delodajalcu, da bi 
zaposlenega podvrgel kakršnimkoli ukrepom (npr. disciplinski postopki, suspenzija, odpoved, 
degradiranje, nadlegovanje itd.) zato, ker je vložil pritožbo. Zaščita pa je na voljo le tistim 
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pritožnikom, ki so vložili pritožbo po točno določenem postopku (Martes, Crowell, 2002, str. 
7-9). 
 
Po zgledu zakonodaj, sprejetih v Južni Afriki in Veliki Britaniji, je tudi Izrael privzel 
zakonodajo whistleblowinga, ki ščiti korporacijske in vladne delavce. 
 
Zakon zaščite za pritožnike, podoben tistemu v Južni Afriki, je bil predlagan v Gani. Ta 
zakon naj bi nudil nagrade in zaščito tistim, ki ponudijo informacije, ki vodijo v obsodbe 
belih ovratnikov, ki kršijo zakone. Uspeh predlaganega zakona pa je delno odvisen od 
preklica obstoječe zakonodaje, ki onemogoča javnim uslužbencem, da razkrijejo prestopke. 
 
Protikorupcijski zakon iz leta 2001 je bil osnova za ustanovitev Neodvisne komisije proti 
korupciji v Južni Koreji. Glavni cilj te komisije je spodbuda, zaščita in poravnava za 
pritožnike. Kljub začetnim znakom uspeha (več kot 800 poročil o korupciji v prvih mesecih 
delovanja) se komisija ubada z začetnimi problemi in zakonskimi omejitvami. Komisiji je 
prepovedano kakršnokoli zasliševanje obtoženega in v svojih prvih procesih niso uspeli 
zagotoviti anonimnosti pritožnika. 
 
Pred nekaj leti se je Vladni urad za preprečevanje korupcije v Sloveniji odločil, da širše 
zastavi obravnavo pojma korupcije. Definicija sedaj sega preko okvirov korupcije kot 
kaznivega dejanja. Definicija korupcije je, da je to “vsaka kršitev dolžnostnega ravnanja doma 
in v tujini zaradi posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali 
pričakovane koristi zase ali za drugega.”  Razlog je bil v tem, da se kazenskemu zakonu doda 
etični kodeks in s tem prepreči, da bi se zloraba predpisov ali zgolj hoja po robu ne spremenili 
v sprejemljiv in uporabljan vzorec ali celo sistem. Urad je sestavljal tudi zakonske teze za nov 
zakon na področju preprečevanja korupcije. Problem je v tem, da urad nima pooblastil za 
preganjanje korupcije in se mora zato zanašati na pomoč drugih državnih organov (Pinterič, 
2002, str. 18-21). Pri nas je značilno, da korupcijo v večini primerov odkrijejo mediji in ne 
institucije, kar kaže na to, da notranji nadzor ne deluje, saj notranji mehanizmi v javni upravi 
redko sami sprožijo zadeve. Pogosto se zgodi, da, če že kaj odkrijejo, tega ne oznanjajo, 
ampak raje ščitijo dobro ime svoje institucije. Kar pa se tiče whistleblowinga, pri nas 
primanjkuje spodbud za zaposlene, da bi prijavili nepravilnosti. Naša zakonodaja sicer 
onemogoča, da bi nekdo izgubil delovno mesto ali bil disciplinsko kaznovan, ker je vložil 
pritožbo, a je v sami praksi možen tisoč in en način povzročanja nevšečnosti in neprijetnosti. 
(Dernovšek, 2002, str. 22-23). 
 
Po škandalu v Evropski komisiji je Evropska unija v letu 2000 izdala ustanovno listino za 
zaščito pritožnikov. V listini je opredeljeno: 
• pod katerimi pogoji lahko zaposleni v komisiji vložijo pritožbo, 
• da je dolžnost uradnikov, da poročajo o prestopkih, 
• kateri so kanali za poročanje prestopkov. 
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Akademija evropskega prava iz Trierja je pred nekaj leti organizirala konferenco z naslovom 
“Evropski pravni prostor in države kandidatke”. Sama konferenca je predstavljala le del širših 
in dolgoletnih prizadevanj za ustrezno pravno ureditev zaščite finančnih interesov Evropske 
unije. Ozadje je predstavljalo izredno široko preučevanje pravne zaščite finančnih interesov 
Evropske unije, ki poteka že mnogo let. V študijah, ki so bile opravljene v 90-tih v državah 
članicah, so strokovnjaki analizirali stanje na prej omenjenem področju.  
 
Po zgledu proučevanja v starih državah članicah Evropske unije, je bila pred nekaj časa 
opravljena analiza v pravnih sistemih devetih držav  (Bolgarija, Češka, Estonija, Litva, 
Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija). Šlo je za analizo pravne ureditve 
zaščite finančnih interesov Evropske unije na področjih inkriminacij, kazenske odgovornosti, 
sankcij, preiskave in obtožbe, poravnavanja, procesnih pravic, povračila škode, opozarjanja in 
obveščanja (“whistleblowing”) ter mednarodnega sodelovanja.   
 
Ugotovitve študij, opravljenih v 90-ih, so bile predstavljene v raznih poročilih in dokumentih, 
ki so bili tudi podlaga za zakonodajno urejanje te snovi na skupnostni in nacionalni ravni. 
Največji dosežek je “Corpus Juris kazenskih določb za varstvo finančnih interesov Evropske 
unije”. Ta modelni kazenski zakon ni veljavno pravo, uživa pa široko podporo in spoštovanje 
v strokovnih in akademskih krogih. Glede na aktualne dogodke lahko pričakujemo, da bo 
povzročil pomembne premike v bližnji prihodnosti na kazenskopravnem področju v 
evropskem prostoru. Dandanes je vse bolj očitna želja, da se ob skrbnem upoštevanju 
človekovih pravic in v skladu s strokovnimi ugotovitvami in predlogi pričnejo ustrezneje 
urejati vprašanja v okviru skupnega evropskega pravnega prostora (Čonč, 2001, str. 34). 
 
 
 
3 PRIMERI WHISTLEBLOWINGA 
 
 
3.1 Primer Christoph Meili 
 
Njegova zgodba se začne januarja leta 1997, ko je med svojim rednim obhodom v Združeni 
banki Švice, kjer je bil zaposlen kot nočni čuvaj, odkril neke stare vojne dokumente. 
Dokumente je odkril v sobi za uničenje, kamor po njegovem niso spadali. Nekaj dokumentov 
je odnesel domov in jih pokazal svoji ženi. Naslednji dan je poklical lokalni časopis, kjer pa 
niso bili pretirano zainteresirani. Nato je poklical izraelsko ambasado v Bernu, tam so mu 
rekli, naj jim takoj pošlje vse dokumente. Na koncu je predal vse dokumente židovski 
skupnosti v Zürichu, ta pa jih je nemudoma predala policiji. Potem so si dogodki sledili kot po 
tekočem traku. Najprej so Meilija suspendirali in nato odpustili. Predsednik banke je javno 
izrazil dvome o Meilijevih motivih. Potem, ko so švicarski časopisi poročali o  zgodbi, je 
Meili prejel številna pisma, ki so mu grozila s smrtjo ali ugrabitvijo njegovih dveh sinov 
(takrat starih 5 in 3 leta), krožiti so začele govorice, da dela za Mossad (izraelsko tajno 
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službo). Posledično ga je začela preiskovati policija. Kmalu zatem je z njim stopil v stik Ed 
Fagan, odvetnik iz New Yorka, ki je zastopal okoli 30000 preživelih žrtev holokavsta iz 
Amerike. Te je zastopal v skupni tožbi proti švicarskim bankam. Fagan je prepričal Meilija, 
da priča pred bančnim komitejem ameriškega senata, ki je preiskovalo povezave med 
švicarskimi bankami in nacisti. S svojim pričanjem je igral pomembno vlogo pri doseganju 
poravnave v vrednosti 1,25 milijard dolarjev med švicarskimi bankami ter židovskimi 
organizacijami in preživelimi. 
 
Ko je švicarski časopis opravil anketo in je več kot polovica Švicarjev mislila, da je Meili 
napravil Švici škodo, je ta vedel, da mora zapustiti svojo državo. Bill Clinton je podpisal 
Meilijevo prijavo za ameriško dovoljenje za bivanje. S tem so on in njegova družina postali 
prvi švicarski državljani, ki so dobili politični azil v Ameriki. Po prihodu je Meili prejel nekaj 
finančne podpore in ducat službenih ponudb. Po eni strani so ga ameriški Židi proglasili za 
heroja, po drugi pa se je moral soočiti z realnostjo, kako kot neizobražen imigrant, s slabim 
znanjem angleščine, skrbeti za družino. Medtem ko je poskušal priti čez to težko fazo 
prilagoditve, je dobil delo kot nočni čuvaj na Manhattnu. 
 
Do spremembe v njegovi situaciji je prišlo marca 1998, ko je imel govor na pravni fakulteti 
Whittier. Med poslušalci je bil tudi William Elperin, predsednik Kluba 1939, in Marilyn 
Harran, profesorica religije na fakulteti Chapman. Člani kluba 1939 so večinoma preživele 
žrtve holokavsta iz Poljske in njihove družine. Tema dvema osebama se ima Meili zahvaliti, 
da je dobil v celoti plačan študij na fakulteti Chapman, in da je Klub 1939 prevzel vse stroške 
vzdrževanja Meilija in njegove družine za pet let. 
 
V času, ko so poskušali Meilijevi zgraditi novo življenje v Kaliforniji, so bili pod stalnim 
drobnogledom švicarskih medijev. Novinarji so stalno poročali o njihovih zadevah in nekateri 
časopisi so ga označili za izdajalca. Nekega dne so poročali, da je Meili grozil ženi, da se bo 
ubil, posledično je celo preživel nekaj noči v zaporu. Zgodba ni bila daleč od resnice in par, ki 
se je poročil leta 1989, je vložil prošnjo za ločitev. Kasneje je njegova žena obrazložila 
Meilijevo psihično stanje, rekla je, da je bil pogosto nejevoljen in zaskrbljen, celo depresiven.  
 
Takrat je bil Meili sicer nesrečen zaradi razveze, a je poskušal nadaljevati s svojim 
življenjem. V svojem tretjem letniku fakultete, na smeri govori in komunikacija, si je želel, da 
bi nekoč postal odvetnik za človekove pravice. Njegova bivša žena je prav tako poskušala 
nadaljevati svoje življenje, našla si je službo, občasno dela kot vrtnarka ali natakarica. Oba 
sinova pa sta se hitro vključila in sprejela ameriški način življenja (Wiener, 1999). 
 
 
3.2 Primer Sherron Watkins 
 
Potem, ko je Sherron Watkins zapustila revizorsko firmo Andersen, so jo leta 1993 zaposlili v 
podjetju Enron. Tu je na začetku delala pod Andyjem Fastowom, ki je bil neke vrste čudežni 
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otrok in je kasneje postal glavni finančni direktor v Enronu. V tem času je Sherron začelo 
skrbeti glede Enronovega računovodstva. Ko je svoje skrbi mimogrede omenila dvema 
kolegoma, sta jo ta dva zatožila Fastowu, ki ji je rekel, naj se ne vtika v tuje zadeve. Takrat ni 
doumela resnosti problema, a je vseeno ukrepala. Zamenjala je službo znotraj podjetja, ker ni 
želela biti v bližini dvoumnih izkazov. Kljub vsemu ni želela zapustiti Enrona, saj je bilo 
podjetje takrat v Houstonu simbol uspešnosti. Bila je premeščena v mednarodni oddelek, kjer 
je prebila 3 leta, nezavedajoč se resnosti problema. Nato je delala na različnih projektih do 
junija 2001, ko je zopet prišla pod okrilje Fastowa. Delala je na oddelku za združitve in 
prevzeme, ko je naletela na očitno prevaro. Avgusta 2001 je postala resno zaskrbljena glede 
računovodskih prevar v Enronu, kjer je imela položaj podpredsednika financ. V naslednjih 
tednih se je odločila za akcijo. Njena namera je bila, da najde novo službo in predstavi svoje 
dokaze Jeffu Skillingu. Skilling pa je bil en korak naprej in je 14. avgusta 2001 dal odpoved. 
To pa je samo še bolj spodbudilo Sherron k akciji. 15. avgusta je poslala anonimno pismo 
Kennethu Layu. Naslednji dan se je identificirala kot pošiljatelj in prosila za sestanek. Na 
sestanku ji je Lay rekel, da potrebuje čas za preiskavo. V naslednjih dneh je napisala mnogo 
poročil, v katerih je izrazila skrb, predlagala rešitve in predvidela posledice. Vendar na žalost 
ni dobila nobenega odziva. Situacija v Enronu se je za Sherron močno poslabšala. Ker je vsaj 
ducat ljudi vedelo za njena poročila, je postala osovražena oseba, medtem ko se je Fastow 
trudil, da jo odpustijo. Vendar so vsi kmalu dobili nove prioritete, ko je Enron 16. oktobra 
oznanil vprašljivo velike odpise in nato 2. decembra bankrot. Ko je 14. januarja kongres našel 
njena poročila, so se stvari samo poslabšale. Enron je ni mogel odpustiti, tako da je Sherron 
delala v nepravi službi, v podjetju, ki je prav tako postalo nepravo. Morala se je pošteno 
truditi, da je našla zaposlitev znotraj podjetja, saj ni želela svojim nasprotnikom dati razlogov 
za kritiko. Bala se je obtožb, da je samo vzela denar in počela nič. 
 
Sherron ni šla nikoli s svojimi pritožbami izven podjetja, zaradi česar so jo tako hvalili kot 
kritizirali. Prepričana je bila, da je najbolje za podjetje, če rešijo probleme od znotraj. Menila 
je, da bi, če bi za to izvedel nekdo od zunaj, to peljalo v finančno uničenje. Sama je kasneje 
priznala, da je upala, da bo Enron ravnal prav, in da bi se pritožila izven podjetja, če bi se 
prevare nadaljevale. V novembru 2002 je dala odpoved, potem ko ji niso dali skoraj nič dela. 
Kasneje je pričala pred kongresnimi odbori, ki so preiskovali propad Enrona. Dobila  je veliko 
podpore javnosti. Revija Times jo je izvolila za osebnost leta 2002, kot osebo, ki je naredila 
pravo stvar samo s tem, da je opravljala svoje delo. Sherron se zdi nepravično, da je bil 
obtožen le Fastow in ne tudi Lay ter Skilling. 
 
Sherron je ustanovila svetovalno podjetje, ki svetuje odborom. Zaveda se, da je treba 
izkoristiti pozornost, čeprav ji ne ustreza vedno, tako da je polno zaposlena s predavanji, 
intervjuji in podpisovanjem knjig (pomagala je napisati knjigo Izguba moči, zgodba o zlomu 
Enrona) (Wild, 2003). 
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3.3 Primer Ankica Lepej 
 
Zgodba se je začela jeseni 1998, ko so na Hrvaškem objavili premoženjske kartone, ki so jih 
morali po zakonu izpolniti visoki državni funkcionarji. To je veljajo tudi za predsednika 
Tuđmana, katerega karton bi lahko umestili med razmeroma bogate in najbogatejše politike. 
Na tem kartonu je pisalo, da so zgodbe, ki se pletejo o sanjskem bogastvu Tuđmanovih, 
zlonamerne in privlečene za lase. 
 
Takrat je Ankica Lepej delovala kot osebna bankirka, ki je v poslovalnici na Gajnicah v 
Zagrebu vodila knjigovodstvo. Ankica je imela prost vstop v bančni trezor in do podatkov o 
posojilih. Bančnih podatkov ni nikoli zlorabila, dokler se na zaslonu njenega računalnika niso 
pojavili računi Ankice Tuđman. Zdelo se ji je neverjetno, da ima Ankica Tuđman enajst 
deviznih in pet kunskih računov, odprtih le pri eni banki, in da je samo nekega dne položila 
210.000 nemških mark in 15.470 ameriških dolarjev. Lepejevi se ni zdelo pravično, da se v 
državi, kjer prevladuje revščina, predsednikova družina kopa v takem premoženju. Lepejeva 
se je odločila, da svoja odkritja posreduje zagrebškemu Jutranjemu listu. S tem je vsa hrvaška 
javnost izvedela za račune upokojenke Ankice Tuđman (Potočnik, 1998). 
 
Ko so v preteklosti kdaj iz te banke pricurljale informacije o transakcijah njihovih strank, ni 
bilo nikoli večjih reakcij. Tokrat pa so bile stvari drugačne, uprava banke je čez noč v glavnih 
hrvaških časopisih čez celotne strani razpisala nagrado en milijon kun (26 milijonov tolarjev) 
za odkritje tistega, ki je časopisu Jutranji list izdal poslovno skrivnost. Prav tako so 
občinskemu tožilstvu posredovali kazensko prijavo zoper neznane storilce. Lepejeva ni želela, 
da bi banka po krivem obtožila ali preganjala nedolžne uslužbence in izgubljala čas in denar 
za njeno odkritje. Zaradi tega se je sama javila kot posredovalka informacij Jutranjemu listu 
in zavrnila nagrado enega milijona kun. Ko so jo spraševali, zakaj je storila, kar je, je 
pojasnila, da je bila razočarana nad neskladjem javne morale, ki jo je propagirala 
predsednikova družina, in njihovih dejanj. Sama je tudi potrdila, da se zaveda posledic 
svojega dejanja: zaporne kazni in izgube službe, v kateri je delala 30 let, le 11 mesecev pred 
upokojitvijo in še z dodatnim bremenom kot edina hranilka družine (imela je nezaposlenega 
moža in dva sinova). 
 
Takrat ni bil le en dan težek, šlo je za leta, saj je le ona prejemala plačo. Tožba proti Ankici 
Lepej je bila kasneje ovržena, poleg tega je bila obtožena po zakonu, ki v tistem času ni več 
veljal. O tej ovržbi je bila javnost obveščena šele po smrti predsednika Tuđmana. Javnost jo je 
predlagala za najbolj pošteno Hrvatico in ji je dala vsestransko podporo. Po teh dogodkih je 
odšla Lepejeva v pokoj, a časi niso bili nič lažji, prodati so morali stanovanje zaradi dolgov in 
kredita. Mož je po dolgotrajnem iskanju dobil službo na zagrebškem velesejmu. Ankica Lepej 
je leta kasneje objavila knjigo oziroma dnevnik, ki govori on njeni osebni in družinski drami 
(Pecanin, 1998). 
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3.4 Primer Challenger 
 
Roger Boisjoly, ki je že 27 let delal v ameriški vesoljski industriji, je bil zaposlen pri Morton 
Thiokol. To podjetje je imelo pogodbo z NASO za izdelavo raketnih pospeševalcev za 
vesoljska plovila. Njegova odgovornost je obsegala izdelavo in testiranje o-obročev, ki 
preprečujejo, da bi vroči in vnetljivi plini puščali iz raketnih pospeševalcev.  
 
Januarja 1986 je Boisjoly pregledoval dokaze o okvari o-obročev v prejšnjih lansiranjih. 27. 
januarja, noč pred predvidenim lansiranjem vesoljskega plovila Challenger, je Boisjoly 
izvedel, da bo temperatura na kraju lansiranja padla pod ničlo. Ker se je zavedal, da gumjasti 
o-obroč ne bo več deloval pravilno v tako nizki temperaturi, je takoj obvestil predstavnike 
Morton Thiokola, da bi moralo biti lansiranje prestavljeno. Med telefonsko konferenco s 
predstavniki NASE so pod vprašaj prišli Boisjolyjevi podatki. Posledično so se predstavniki 
Morton Thiokola odločili, da bodo proučili priporočila svojega inženirja. Boisjoly je trdno stal 
za svojo trditvijo, da je potrebno lansiranje prestaviti, a je bil zavrnjen. Glavni razlog je bil, da 
so managerji NASE zaradi ekonomskih in političnih pritiskov vneto želeli lansirati 
Challenger. Konkurenca s strani ESA (evropske vesoljske agencije) je NASO postavila v 
položaj, kjer je morala imeti zanesljive lete in to v zelo kratkem času, da bi dokazala 
stroškovno učinkovitost in trgovski potencial. NASA je tako v letu 1986 načrtovala rekordnih 
26 misij, da bi upravičila proračunske zahteve. 
  
27. januarja je Boisjoly celo noč preživel na telefonu, proseč zaposlene na kraju lansiranja naj 
odložijo lansiranje, na žalost so odklonili. Naslednji dan, 28. januarja 1986, se je zgodili 
neizogibno. Po 37 sekundah od začetka lansiranja so o-obroči odpovedali, kar je povzročilo 
vžig glavnega tanka z gorivom in eksplozijo Challengerja. V nesreči, ki se je mnogim vtisnila 
v spomin, je umrlo sedem astronavtov. Boisjoly je bil prežet s krivdo, verjel je, da bi morda 
opravil samo en klic več, pa bi tragedijo preprečil. Svojo muko je delil s sodelavci in 
posledica tega dejanja je bil odpust. Malo kasneje so odvetniki iz Morton Thiokol povedali 
podjetju, da jih lahko to dejanje izpostavi tožbam. Zato so Boisjolyja ponovno zaposlili, a 
istočasno naročili zaposlenim naj ga ignorirajo in naj ne govorijo z njim. To ga je potisnilo v 
depresijo, na koncu je sam dal odpoved. 
 
Kasneje je predsedniška komisija poročala, da je management prispeval k nesreči z 
nesolidnim odločanjem in s spodbujanjem lansiranja kljub nezadostnim podatkom o nizkih 
temperaturah in njihovem vplivu na o-obroč. Boisjolyjevo pričanje je bilo ključno za odkritje 
resnice. Takrat se je pojavil na vseh večjih nacionalnih televizijah, imel mnogo intervjujev in 
pričal pred Hišo predstavnikov. Ameriško združenje za napredke v znanosti ga je tudi 
nagradilo za znanstveno svobodo in odgovornost (Griffiths, 2004). 
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3.5 Primer Ian Perkin 
 
Oktobra 2001 je analitičarka informacij v zdravstvenem zavodu svetega Jurija v Londonu 
obvestila svojega nadrejenega, da ji je starejši manager naročil, naj vnese številko nič za 
določen teden pod število odpovedanih operacij, čeprav je bila ona prepričana, da jih je bilo 
odpovedanih vsaj 28. To poročilo je potovalo po verigi navzgor vse do vodje informacij in 
nato končalo na mizi Iana Perkina, ki je bil direktor financ in odgovoren za nabavljanje, 
informacije in ocenjevanje. Nizko število odpovedanih operacij je bil pomemben cilj vsake 
bolnice, ki je želela doseči oceno treh zvezdic. Takratni minister za zdravstvo je posebej 
poudarjal, da bodo le bolnice s tremi zvezdami obravnavane za elitni status in bile deležne 
določenih sredstev. Perkin se je zavedal, da oddati lažne številke ministrstvu za zdravje 
pomeni disciplinski prekršek, ki bi ga lahko stal službe. Zadevo je raziskal in odkril podobna 
neskladja, ki jih je omenil ostalim članom uprave. 12. oktobra je poslal elektronsko pošto 
generalnemu direktorju, Ianu Hamiltonu. Od svojih starejših kolegov je dobil odgovor, ki ga 
ni pričakoval, dejali so, kako naj mu zaupajo kot članu uprave, če jim ne izkaže podpore proti 
mlajšim članom. Na pogovor je bil poklican šele 14. novembra. Takrat se je sestal s 
predsednico zavoda Catherine McLoughin in bilo je tudi prvič, da se je počutil nelagodno. 
Dogodki so ušli izpod nadzora po 25. juliju 2002, ko je zavod dosegel le dve zvezdici. Perkin 
je bil takrat ravno na dopustu in se je po povratku moral takoj zglasiti pri Ianu Hamiltonu. Na 
sestanku je bil prisoten tudi direktor človeških virov. Sporočila sta mu, da ga bodo za 6 
mesecev premestili na nek drug oddelek, kjer mu ne bo potrebno nič delati, če da sam 
odpoved, v tem času si bo pa lahko našel drugo službo. Perkin je ponudbo zavrnil in preživel 
naslednjih 8 delovnih dni v negotovosti, saj se ni smel udeležiti nobenih sestankov. Preden je 
Perkin odšel na dopust, se je udeležil nekega seminarja. Tam je postavil nekaj vprašanj in 
povedal svoje mnenje o načrtih za razdeljevanje sredstev med zavode. Sledilo je, da so mu na 
naslednjem sestanku 8. avgusta, ki se ga je udeležil s svojim odvetnikom, očitali, da se je na 
seminarju zapletel v popolnoma neprimerno javno kritiko. Kot rezultat so ga suspendirali, mu 
vzeli ključe in mu dovolili, da se vrne zjutraj nazaj za eno uro in pobere ostale svoje stvari. 
Svetega Jurija je zapustil po 30-ih letih z dvema kartonastima škatlama in v spremstvu 
direktorja človeških virov. 
 
Kasneje je sodišče preiskovalo, ali je bil njegov odpust upravičen ali ne. Na sodišču je zavod 
sprejel, da je Perkinovo razkritje spadalo pod zaščiteno razkritje, po zakonu je šlo za 
whistleblowing, ki ga ščiti pred odpustom. Vendar je zavod zanikal, da je bil to razlog, zaradi 
katerega je bil Perkin odpuščen. Ian Hamilton je na sodišču razložil, da je bil razlog v 
njegovem stilu managiranja. Hamilton je rekel, da je prejel pritožbe znotraj organizacije, 
zaradi katerih je začel dvomiti v Perkinov odnos in sposobnost, da lahko gradi učinkovita 
delovna razmerja. Čeprav je Hamilton omenil, da je prejel mnogo pritožb, ni predložil niti ene 
pisne pritožbe kot dokaz. Edina priča je bil neki upokojenec iz popolnoma drugega oddelka. 
Na sodišču tudi zavod ni dal nobenega drugega vtisa, da je bil Perkin kaj drugega kot 
učinkovit finančni manager. Sodišče pa se je osredotočilo na mnenje zavoda, da je Perkin 
povzročal napetost in da je bil težaven. Na koncu je šlo za to, da se Perkin ni razumel z 
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ostalimi zaposlenimi. Perkin je dejal, da je takrat oznanjal stvari, ki jih starejši sodelavci niso 
želeli slišati, zato ni bilo čudno, da se z njimi takrat ni razumel. Sodišče je upoštevalo tudi 
dejstvo, da je bilo Perkinovo osebje lojalno in ga je zelo cenilo in spoštovalo. Vendar se tudi 
to dejstvo ni obrestovalo Perkinu v prid. Sodišče se je strinjalo z zavodom, da je Perkin 
vzgajal lastno ekipo, ki se ni vklopila z ostalo organizacijo. Sodišče je po sedeminpol 
mesečnem odlašanju sporočilo svojo sodbo. V sodbi so se strinjali z zavodom in sprejeli 
trditev zavoda, da so se problemi s Perkinom pričeli že pred njegovim whistleblowingom. 
Sodišče je odločilo, da je bil Perkin s svojim obnašanjem sam kriv za odpust. Perkin se je 
znašel v grozni situaciji, v obdobju, ko bi moral po vseh pravilih uživati sadove svojega dela, 
se je kar naenkrat znašel na listi brezposelnih. Njegov dohodek je padel iz 100.000 funtov na 
leto, na 50 funtov na teden, ki jih je dobil od socialne službe, a ta podpora traja le 6 mesecev. 
V tem obdobju je bil deležen mnogo ponižanj. Oddal je tudi mnogo prijav za službo, a je bilo 
jasno, da bo z odločitvijo sodišča, ki je visela nad njim, le stežka dobil novo službo. 
Dohodkov ni bilo, stroški pa so ostali. Treba je bilo plačati hipoteko in kot računovodji mu je 
bilo najhujše dejstvo, da odžira družinske prihranke. Kljub vsemu, kar se je zgodilo, je Perkin 
želel svojo službo nazaj. Odvetnik zavoda mu je sporočil, da je njegova vrnitev nemogoča, 
dokler sta tam Hamilton in McLoughlin. V manj kot mesecu po sodbi je prišla novica, da oba 
zapuščata zavod. Hamilton zaradi resnih zdravstvenih razlogov, McLoughinovi pa naj bi 
konec leta potekel mandat in se je odločila, da ne bo znova kandidirala. Perkin se je znašel v 
situaciji, kjer lahko ostane brez denarja in vzame še eno hipoteko, saj je želel vložiti pritožbo 
na sodbo sodišča. Zavod je še vedno trdno stal za svojim stališčem, da Perkin ni bil odpuščen 
zaradi whistleblowinga. Stvari so ostale nedokončane, a so vzbudile interes državnikov in 
generalnega direktorja Ministrstva za zdravstvo, ki so obljubili, da bodo stvari prišli do dna.  
 
Perkin dejanja ne obžaluje in se zaveda, da si ni zadal lahke naloge, ko se je odločil 
nasprotovati eni izmed največjih organizacij. Sam bi še enkrat storil enako, vendar se je 
odločil napisati knjigo z naslovom ˝Do not blow the whistle˝ (Gornall, 2004). 
 
 
3.6 Primer Karen Silkwood 
 
Karen Silkwood bo v spominu mnogih ostala oseba, ki je bíla težko in pogosto nepriljubljeno 
bitko z brezobzirno jedrsko industrijo. Je zgled mnogim, ki se zavzemajo za okoljevarstvo in 
pravice delavcev. 
 
Njena zgodba se začne v industrijskem središču Texasa, kjer je odraščala. Po težavnem 
zakonu in ločitvi, v kateri je izgubila skrbništvo nad svojimi tremi otroki, se je preselila v 
Oklahomo. Leta 1972 je začela delati za Kerr McGee, v njihovih laboratorijih. Delo tam ni 
bilo lahko. V tem času je odkrila mnogo prekrškov zdravstvenih predpisov: delavci so bili 
izpostavljeni okužbam, v rabi je bila okvarjena dihalna oprema, primerke plutonija so hranili 
v predalih miz in so jih pogosto odnesli v šole na razne predstavitve. Velika pomanjkljivost je 
bila, da so imeli za 75 delavcev na razpolago le 2 tuša, tako da je večina delavcev tovarno 
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zapustila neočiščenih. Po le nekaj mesecih je postala prva ženska članica v odboru sindikata 
za zaposlene pri Kerr McGeeju. Zaradi zaskrbljujočih pogojev dela se je odločila zbrati 
dokaze, da bi lahko razkrila slabe zdravstvene in varnostne pogoje. Najprej si je zadala, da bo 
na svojo stran pridobila delavce. A to ni bila lahka naloga, saj je bila nezaposlenost velika, 
tako da so bili vsi presrečni, da so le lahko delali. Poleg tega je imel sindikat zelo malo članov 
v tistem času in podjetje je bilo spoštovano, ker je imelo podporo Komisije za energijo. 
Komisija, ki jo je ustanovil Kongres, je imela moč nad tem, kdo je lastnik tovarn, nad 
sestavinami, ki lahko generirajo atomsko energijo in nad sredstvi za raziskave in razvoj. 
Sindikat je Silkwoodovo opozoril, naj svoje dokaze zbira potiho, saj je bila korupcija v jedrski 
industriji velika in hitro rastoča. Toda nihče ni mogel predvideti, do kam je bila jedrska 
industrija pripravljena iti, da se zaščiti. Medtem ko je zbirala dokaze, so ji prisluškovali po 
telefonu, opazovali vsak njen korak in jo namerno zastrupili s plutonijem. Ta zastrupitev je 
bila tako resna, da so po njeni smrti vse njene stvari (obleke in druge lastnine) odstranili iz 
njenega stanovanja in položili v zaprte zaboje, da se ne bi zastrupitev širila. 
 
Potem ko je mesece zbirala dokaze, se je odločila, da s svojimi dokazi seznani javnost. Stopila 
je v stik z novinarjem iz New York Timesa, ki je bil pripravljen objaviti njeno zgodbo. 17. 
novembra 1974 se je najprej udeležila sestanka sindikata, nato pa se je odpravila na pot v 
bližnje mesto, oddaljeno 40 minut, kjer jo je čakal novinar. Tja ni nikoli prispela. Na avtocesti 
je po 14 km zapeljala s ceste in v betonski zid. Mimo peljoči tovornjakar jo je odpeljal v 
bolnico, kjer so jo razglasili za mrtvo. Avtomobilska nesreča je bila skrajno sumljiva, saj je 
bila Silkwoodova izkušena voznica avtomobilskih tekmovanj. Na kraju nesreče so bili znaki, 
da je bila s ceste zrinjena. Prav tako nikoli niso našli dokazov, ki jih je peljala na ogled 
novinarju in ki jih je imela, ko je odšla s sestanka sindikata. Mnogo ljudi je bilo prepričanih, 
da je za smrt Karen Silkwood kriv Kerr McGee, a ni bilo nikoli dovolj dokazov. 
 
Proti Kerr McGee je bila zaradi zasturpitve Silkwoodove s plutonijem vložena civilna tožba. 
Leta 1979 je bila Silkwoodovim zastopnikom izplačana odškodnina v višini 10,7 miljonov 
dolarjev. Kerr McGee se je nad sodbo pritožil in znižal odškodnino na 5000 dolarjev. 
Tožarjenje se je nadaljevalo in leta 1986, 12 let po njeni smrti, je Kerr McGee v poravnavi 
izven sodišča izplačal 1,3 milijone dolarjev. Leta 1975 je Kerr McGee zaprl svoje jedrske 
tovarne. Karen Silkwood je bila v času svoje smrti stara le 28 let. Bila je močna, lojalna in 
odločna oseba, ki se je odločila zoperstaviti se nečemu in je trdno stala za svojimi prepričanji 
(Jenkins, 2004). 
 
 
3.7 Primer Satyendra Dubey 
 
Satyendra Dubey je bil sin, kakršnega si lahko želi vsaka družina iz srednjega razreda v Indiji. 
Bil je njihovo upanje in sredstvo za boljšo prihodnost. Dubey je študiral in diplomiral na 
indijskem Inštitutu tehnologije. Umrl je pri 31-ih letih, medtem ko je delal na največjem 
cestnem projektu v Indiji. S proračunom 12 milijard dolarjev naj bi bilo zgrajenih 14.000 km 
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cest čez Indijo. 
 
Dubey je bil ubit skoraj leto zatem, ko je vložil pritožbo pri premierju in upravi cestne zveze. 
Pritožba se je nanašala na korupcijo v projektu, ki je bila zelo razširjena. V pismih, ki jih je 
poslal, je Dubey trdil, da se je iz projekta kradel javni denar. Indijski časopis, ki je poročal o 
umoru, je poročal, da je bil Dubey ubit zatem, ko je njegovo ime prišlo na dan kot ime 
pritožnika in pisca pisem premierju in upravi. Danes je jasno, da so pisma, ki jih je poslal, 
prosto krožila naokoli. Krožila so navkljub avtorjevi prošnji, da želi ostati skrit zaradi strahu 
pred maščevanjem. Bal se je ljudi, proti katerim je vložil pritožbo, zato je napisal še eno 
pismo, v katerem je prosil za anonimnost. Tudi tokrat so bile njegove želje spregledane. Ni 
jasno, ali je pisarna premierja pisma pustila krožiti namenoma ali povsem iz malomarnosti. A 
rezultat je bil tragičen. Dubeyevo ime so izvedeli tisti, proti katerim je vložil pritožbo, kar je 
plačal s svojim življenjem. Njegova smrt je sprožila številno kritik v državi, kjer so obtožbe 
glede pranja javnega denarja del vsakdana. Časopis, ki je poročal o uboju, je prejel čez 25.000 
pisem, pojavile so se spletne strani, ki so obsojale njegov umor in stalno so prihajale ponudbe 
za finančno pomoč njegovi družini. Njegova smrt pa ni sprožila premikov le med ljudstvom, 
ampak tudi v politiki. Politične stranke so vložile zahteve za zakone, ki bi ščitili pritožnike. 
Zakoni čakajo na potrditev zvezne vlade že dve leti. Dubeyevo smrt in njegove morilce pa je 
obsodil tudi sam premier, ki se je zavezal, da bodo morilci kaznovani, kdorkoli že so. 
 
 
3.8 Primer Kathryn Bolkovac 
 
Dycorp je ameriško podjetje, ki skrbi za delovna pogodbe ameriških vojakov, ki delajo kot 
mednarodna policija na področjih, kot je Bosna in Hercegovina. To podjetje je dobilo tudi 
pogodbo za oskrbo policajev na področje Iraka. Podjetje je umaknilo svojo pritožbo proti 
sodbi sodišča v Southamptonu. Sodba se je glasila, da je podjetje neupravičeno odpustilo 
Kathryn Bolkovac in ji mora zato izplačati 110.220 dolarjev odškodnine. 
 
Kathryn Bolkovac je bila včasih član mednarodne mirovne ekipe v Bosni. Degradirana in 
odpuščena je bila, ker je razkrila, da mirovniki ZN hodijo v nočne klube, kjer so dekleta stara 
okoli 15 in so prisiljena plesati in seksati s strankami. Svoje delodajalce je obvestila, da 
obstaja povezava med mirovniki ZN, ostalimi mednarodnimi pomočniki in ilegalnim krogom 
prostitucije na Balkanu. Ko je pričela zbirati dokaze in pričevanja žrtev trgovine z belim 
blagom, je kmalu ugotovila, da je v to zadevo vpletenih mnogo vojakov ZN iz različnih držav, 
nad čimer je bila šokirana in zgrožena. Vojaki naj bi bili tam za zaščito in v pomoč, na koncu 
pa so bili oni največji zločinci. Odkrila je, da je mnogo žensk, ki so delale v Bosni kot 
prostitutke, prišlo iz držav kot so Romunija in Ukrajina. V Bosno so prišle pod pretvezo, da 
bodo delale kot natakarice, a so jim lastniki bordelov takoj ob prihodu vzeli potne liste. 
Bolkovacova je trdila, da so vojaki, zaposleni v Dycornu, ponarejali dokumente za prevoz teh 
žensk, pomagali pri njihovem transportu čez mejo in obveščali lastnike bordelov o morebitnih 
racijah. Bolkovacova je takrat o tem obvestila svoje nadrejene, a ji ti niso želeli pomagati, 
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poslala je več kot 50 elektronskih pošt. V Dycornu so jo odpustili in trdili, da je ponaredila 
nekatere dokumente, kar pa je ona močno zanikala. Po odpustu je na sodišču v Southamptonu 
vložila tožbo zaradi neupravičenega odpusta. Sodišče je bilo kritično do dejanj Dycorna, zdela 
so se jim maščevalna in zahrbtna. Zasliševanje glede pritožbe Dycorna nad sodbo sodišča je 
bilo določeno za 2. maj 2003. Do tega zaslišanja ni nikoli prišlo, saj so se pri Dycornu odločili 
plačati odškodnino skupaj z obrestmi. Sprememba se je zgodila zaradi spremembe v samem 
podjetju. Dycorn je bil kupljen s strani podjetja, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo. Z 
nakupom se je spremenila tudi notranja struktura v podjetju. Kljub vsemu je Bolkovacova 
ostala skeptična glede potencialnih sprememb. Dvomila je v to, da bodo s spremembo 
prebivalci Iraka varni, in se bala, da bodo utrpeli enako usodo kot ženske in otroci v Bosni. 
Razlog je bil v tem, da so managerji in zaposleni na višjih položajih, ki so bili odgovorni za 
njen odpust in degradiranje, ostali isti, nič se ni spremenilo. Skrbelo jo je, da so spremembe le 
površinske in da bodo ljudje še zmeraj v nevarnosti. Svojega dejanja ni obžalovala in je upala, 
da bo s tem spodbudila tudi druge, ki morda molčijo. Enako upanje je izrazil njen odvetnik, ki 
pa je dodal, da upa, da naslednji pritožnik ne bo šel skozi enake težave kot Kathryn Bolkovac. 
Izjavil je tudi, da po vsej verjetnosti ona sama ne bo nikoli več delala za mednarodno 
skupnost, kar je posledica ogromnega vpliva, ki ga ima podjetje Dycorn (Barnett, Hughes, 
2001). 
 
 
3.9 Primer Andrew Willkie 
 
V letu 2003 je avstralska vlada doživela šok, ko je starejši član njihove obveščevalne službe 
dal odpoved. Razlog je bil, da na podlagi vseh informacij in poročil, ki jih je videl, vojna z 
Irakom ni upravičena. Odstopil je v znamenje protesta. Javnosti je sporočil, da Irak ni 
predstavljal nevarnosti ne za Združene države Amerike, ne za Veliko Britanijo in ne za 
Avstralijo. Eden izmed ključnih dejavnikov, ki je prisostvoval k odstopu Andrewja Willkieja, 
je bilo pričanje Colina Powella pred varnostnim svetom ZN. V tem pričanju je Powell 
nakazal, da obstaja povezava med Irakom in Al-Qaedo. Willkie je bil trdno prepričan, da 
takšni dokazi niso nikoli obstajali in še vedno ne obstajajo.  
 
Tri leta prej je Willkie, 41-letni vojni častnik, delal za Službo nacionalnih ocen, kjer so 
pripravljali poročila iz širokega ranga obveščevalnih služb. Ta poročila so bila namenjena 
pisarni premierja in vladi. Willkie je prav tako delal na področju globalnega terorizma in 
transnacionalnih problemov, vključno z Afganistanom, in ugotavljanjem verjetnostnih 
humanitarnih posledic vojne v Iraku. 
 
Willkie se je zavedal, da je odpoved najpomembnejši in največji korak, ki ga je naredil v 
življenju. Vendar se je čutil dolžnega nekaj storiti, z verjetnostjo velike humanitarne krize 
zaradi ameriškega napada na Irak, ki je bila na obzorju. Čutil je, da ne more le mirno gledati, 
kako koalicija koraka proti vojni. Po njegovem je želja tisočev ljudi ali celo več, ki bodo 
lahko ranjeni, ubiti ali pogrešani zaradi vojne, bolj pomembna. Vlada je poskušala izničiti 
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pomembnost Willkieja in njegovega dejanja z raznimi izjavami. V izjavah so trdili, da je 
Willkie delal na transnacionalnih problemih, kot so ilegalne migracije. Trdili so, da njegov 
oddelek ni imel nobenega opravka s spornimi vprašanji glede Iraka. Te trditve so bile vse prej 
kot resnične. Willkie je bil kot eden redkih bivših vojnih častnikov, ki so delali za Službo 
nacionalnih ocen, eden izmed tistih, ki bi sedeli v krizni sobi v primeru vojne z Irakom. Zato 
je imel pred odstopom dostop do vseh informacij obveščevalne službe na temo Irak. 
Le nekaj ur pred njegovim odstopom je premier javnosti opravičeval vojno proti Iraku. 
Willkie je želel, da bi s svojim dejanjem prisilil premierja, da ponovno razmisli o vojni. 
Willkiejevo dejanje pa je dalo močan signal prebivalstvu Avstralije, da so nasprotniki vojne 
tudi med člani ponavadi konzervativnih rangov zunanjega ministrstva in obveščevalne službe. 
Z bližanjem odhoda 2.000 članskega osebja v Irak in neodobravanjem javnosti se je opozicija 
zavedala, da je položaj premierja zelo negotov, kar se tiče ponovne izvolitve. Willkie je s 
svojim odstopom omajal kredibilnost premierja in močno ogrozil njegovo ponovno izvolitev 
(Burton, 2003). 
 
  
3.10 Primer Jeffrey Wigand 
 
Jeffrey Wigand ne mara, da ga označijo s pritožnikom. Ta izraz prezira, saj je prepričan, da ga 
ljudje enačijo s “tožibabo”. Vendar je prav on nekakšen sinonim za termin whistleblower. On 
je tisti bivši direktor v tobačni industriji, ki se je pojavil na naslovnicah. To se je zgodilo, ko 
je razkril, da je njegov bivši delodajalec vedel, kako zasvojljive in smrtonosne so cigarete. 
Njegovo pričanje je pripomoglo k doseženi poravnavi tobačne industrije v vrednosti 246 
milijard dolarjev. Njegova zgodba pa je bila tudi ovekovečena v filmu The Insider, z 
Russellom Croweom v glavni vlogi. 
 
Vendar njegova pot ni bila enostavna. Po 25-letni karieri v zdravstvu je do njega pristopil 
iskalec strokovnjakov s ponudbo, če se želi pridružiti Brown & Williamsonu. To je bilo tretje 
največje tobačno podjetje v Združenih državah Amerike. V letu 1989 so mu ponudili službo, 
da bi pomagal razviti varnejšo cigareto. Leto zatem, ko so ga zaposlili, so program ukinili. V 
naslednjih dveh letih je izvedel, kako podjetje izdela svoje produkte, da so bolj zapeljivi in 
zasvojljivi, s čimer je zavestno zavajalo kupce. Podjetje je uporabljalo dodatke, za katere je 
vedelo, da so nevarni in povzročajo raka. Ves čas je ignoriralo raziskave, ki so kazale na 
nevarne posledice in jih zanikalo. Podjetje je ves čas svoje dokumente šifriralo in skrivalo, 
tako da jih je pošiljalo iz države. Nihče ni smel o teh dejavnostih hraniti spisov ali poročil, s 
čimer so se želeli zavarovati pred tožbami s strani bolehnih ali umirajočih kadilcev. Wigand 
je bil šokiran nad takim ravnanjem. V jezi in razočaranju je poslal poročilo svojemu 
nadrejenemu. Ta ga je marca 1993 označil za človeka, s katerim se težko komunicira in ga 
posledično odpustil. Wigand se ni obrnil na medije ali vlado, ker bi s tem prekršil pogodbo o 
zaupnosti, ki naj bi bila dosmrtna. S prekršitvijo bi izgubil svojo odpravnino in pravice, ki so 
izhajale iz nje. Ker je ena od njegovih hčera bolehala za nekim kroničnim obolenjem in je 
potrebovala dnevno zdravniško oskrbo, je potreboval ta denar in pravice. Njegovi odločitvi, 
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da pove javnosti, kar ve, je botrovalo več dejavnikov. Eden je bil pričanje izvršnega direktorja 
Brown & Williamsona pred Kongresom. Pričal je o tem, kako nikotin ni zasvojljiv, medtem 
ko je Wigand vedel, da vsi že več let vedo, kako zasvojljiv je. Drugi dejavnik so bili 
dokumenti, ki so postali javni s pomočjo pravnika Merrella Williamsa. Ti dokumenti so bili iz 
podjetja in so dokazovali, da ima Wigand prav. Zadnji dejavnik pa je bila tožba proti tobačni 
industriji, ki je potrebovala njegovo profesionalno pričanje. Ko je končno privolil, da opravi 
intervju za oddajo 60 minut in priča v tožbi, si ni predstavljal kako, in če se bo sploh lahko 
vrnil v svoje staro življenje. 
 
Wigand je drago plačal svoje razkritje. Tožbe, protitožbe, kampanja, ki je vključevala 
dokument s 500 stranmi o njem, ki so ga očrnile. Po pošti je prejel metek. Stalno je prejemal 
smrtne grožnje, ki so se nanašale nanj in na njegovo družino. Grožnje so bile tako resne, da je 
najel osebne stražarje. Wigand je izgubil svojo družino, privatnost in sloves. Z ženo sta se 
ločila in njuni hčeri sta odšli z materjo. Sčasoma se je preselil v Charleston v Južni Karolini, z 
upanjem na nov začetek. Leta potem, ko je nastopil v oddaji 60 minut, je še vedno trden kritik 
in nasprotovalec tobačne industrije. Vendar so se stvari spremenile. Ne potrebuje več telesnih 
stražarjev in tudi s hčerkama se je pomiril. V veliki meri je hvaležen filmu, saj mu je ta 
povrnil kredibilnost in ga izpostavil širšemu občinstvu. Vse od leta 1999, ko je bil posnet 
film, se zanj zanima veliko ljudi. Vsako leto ima govore po več kot ducat šolah, vse od 
osnovne šole naprej. Prav tako govori na zborih domačih in tujih zdravstvenih organizacij. 
Deluje v kampanji, ki želi ukiniti kajenje v filmih. Mnoge skupine, ki ga gostujejo, mu 
plačajo tudi do 10.000 dolarjev, denar pa gre v neprofitni sklad, ki ga je ustanovil, in nosi ime 
Dima svobodni otroci. Wigand je s pomočjo Združenja za kontrolo in preprečitev bolezni 
naredil tudi poučni video, ki je namenjen mladim. V samo enem letu so razposlali 30.000 
kopij. Wigand ne nasprotuje kajenju odraslih, saj se ti zavedajo posledic, nasprotuje pa 
kajenju otrok. Z vsem svojim delom jih želi osvestiti o zasvojlijvosti in nevarnosti kajenja ali 
žvečenja tobaka. V svojih letih dela za tobačno industrijo se je naučil, da ta cilja na mlade, saj 
se zaveda, da jih, če jih ne zasvoji do 18-ega ali 20-ega leta, ne bo zasvojila nikoli. 
 
Potem ko so ga odpustili ni nikjer dobil službe. Nobena večja organizacija ga ni hotela, zato 
se je zaposlil kot učitelj. Na šoli v Kentuckyju je bil izbran za učitelja leta. Na šoli uči znanost 
in japonščino in zasluži 30.000 dolarjev na leto, kar je tretjina prejšnjega zaslužka. Težko je 
ugotoviti zakaj, morda zaradi vse večje priljubljenosti Russella Crowa ali zaradi vse večjega 
zanimanja za etično obnašanje organizacij, vendar Wigand vsak dan dobi ducate elektronskih 
sporočil ljudi, ki mu izkazujejo podporo in spoštovanje (Slater, 2002). 
 
 
 
4 SKLEP 
 
 
V normalnih okoliščinah ima organizacija pravico pričakovati zvestobo in zaupnost od svojih 
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članov. Vendar je v primerih, ko gre za resne prestopke, ko se ogrožajo življenja, 
pomembnejši širši interes. Takrat ima javnost pravico, da izve, kaj se dogaja, in pritožnik 
pravico do zaščite zaradi svojega dejanja. Če na svetu ne bi bilo pritožnikov, bi za probleme 
in prestopke pogosto izvedeli takrat, ko bi bilo že prepozno in bi lahko le žalovali za 
posledicami. 
 
Whistleblowing je pomemben za vse organizacije in vse ljudi, ne le za tiste nekatere, ki delajo 
neetične ali nezakonite stvari. Razlog je v tem, da se vsaka organizacija in vsaka javnost sreča 
z nevarnostjo, da bodo šle stvari narobe ali pa da, nevedoč, skriva pokvarjene posameznike. 
Ko pride do take nevarnosti, so ljudje, ki prvi posumijo ali ugotovijo prestopke, tisti, ki delajo 
v ali z organizacijo. Vendar so ti ljudje, ki vložijo pritožbo, tudi tisti, ki ponavadi največ 
izgubijo in tvegajo s samim dejanjem. Kot je prikazano v primerih, je whistleblowing za tiste, 
ki so karakterno močni in trdni. Iz primerov so očitne posledice, ki jih pritožniki utrpijo. 
Primerov, ko so pritožniki odpuščeni, degradirani ali drugače kaznovani, medtem ko 
organizacija zanika, ignorira ali tiho prikrije razkritja, je po svetu mnogo. 
 
Zdi se nerazumno in nepravično pričakovati od zaposlenih, da žrtvujejo svoje službe in 
prihodnosti,  da bi zaščitili javno dobro. Resnica je, da nekaj hrabrih posameznikov to stori in 
bi to storilo, a velika večina zaposlenih tega ni pripravljena storiti. Če v organizaciji ne 
obstaja kultura, postopek ali zakon, ki bi nakazoval, da je za posameznika varno in 
sprejemljivo od drugih, da vloži pritožbo, bo posameznik predvideval, da se s pritožbo 
izpostavi maščevanju, izgubi službe ali uničenju kariere. S tem ko poskušamo zaščititi 
pritožnike, ne ščitimo le njih, ampak tudi sebe. Mnogo zaposlenih bo strah dvigniti glas kljub 
zaščitam, a že sam obstoj zaščit bo prisilil organizacije do drugačnega obnašanja. 
   
Zaradi sprememb v zaposlovanju, globalizacije in vedno večjega pretoka informacij prihajajo 
organizacije do spoznanja, da se ni več mogoče zanašati na tradicionalne pristope zaupanja in 
zaupnosti na delovnem mestu, ki so delovala skozi celotno 20. stoletje. Čeprav je za vsako 
skupnost in organizacijo pomembno zaupanje in zaupnost, pa ta ne more biti slepa in 
ignorantska. Pojavlja se potreba po novem pristopu do whistleblowinga. Ta novi pristop vidi 
whistleblowing kot način zagotavljanja dobrega managementa, ohranjanja zaupanja javnosti 
in poudarja odgovornost organizacij in omogoča vsakomur, da ugotovi, kdo je za kaj 
odgovoren in komu je odgovoren.  
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