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	Text1:   Το έργο "Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the business of human trafficking chain" (NET-COMBAT-THB CHAIN) υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο 2018 και θα έχει διάρκεια 20 μηνών.    Το διακρατικό αυτό έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τους φορείς Association Pro Refugiu στη Ρουμανία, Center for the Study of Democracy στη Βουλγαρία, Coalition for Civil Liberties and Rights στην Ιταλία και Verein für Internationale Jugendarbeit e.V. Landesverein Württemberg στη Γερμανία.  Το έργο εκκινεί από την παραδοχή πως η εμπορία ανθρώπων στον επιχειρηματικό τομέα είναι παγκόσμιο φαινόμενο και η πολυπλοκότητα της αλυσίδας εμπορίας ανθρώπων στις μέρες μας μπορεί να οδηγήσει επιχειρήσεις με καλή προαίρεση στην ακούσια και εν αγνοία συμμετοχή τους στην αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης που πυροδοτεί την εμπορία ανθρώπων. Η αδυναμία εντοπισμού και αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων και της παραβίασης των δικαιωμάτων, μπορεί να έχει σημαντικότατες αρνητικές συνέπειες. Οι οικονομικοί τομείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων σε συνεργασία με φορείς που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο.   Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια υλοποίησης του έργου περιλαμβάνουν: συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, στρογγυλές τράπεζες και συνέδρια σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες,  εκπόνηση μελέτης για τη συσχέτιση της εμπορίας ανθρώπων και των οικονομικών τομέων με πιθανή εμπλοκή στην αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης, σχεδιασμό εργαλειοθήκης με υλικό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικοί τομείς μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε συνεργασία με σχετικούς φορείς καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, διεξαγωγή διαδικτυακής εκστρατείας απευθυνόμενης στο ευρύ κοινό με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.    
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