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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)» είναι ένα διακρατικό έργο που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός 20 μηνών, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο του 2018, με την οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας  - Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 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 Ενημερωτικό Δελτίο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις δράσεις που έλαβαν χώρα από το συντονιστή και τους εταίρους του έργου κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2019. Οι εταίροι συνέταξαν μία μελέτη με τίτλο «Η εμπορία ανθρώπων και οι οικονομικοί/επιχειρηματικοί τομείς που είναι πιθανό να εμπλέκονται στην αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης προϊόντων ή υπηρεσιών που παράγονται από θύματα εμπορίας». Η μελέτη βασίζεται στο τρέχον ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο: η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες του σεξ, η ζήτηση για φθηνή εργασία, η επιθυμία επίτευξης κέρδους με ελάχιστη επένδυση είναι παράγοντες που εντείνουν τη δραστηριότητα των δικτύων εμπορίας ανθρώπων. Η μελέτη είναι διαρθρωμένη σε διάφορα κεφάλαια, τα οποία περιέχουν πληροφορίες από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία αναφορικά με την εμπορία ανθρώπων, τους οικονομικούς τομείς με το υψηλότερο ρίσκο να εμφανίσουν στην εφοδιαστική τους αλυσίδα περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, το modus operandi των εμπόρων, περιπτωσιολογικές μελέτες και συστάσεις μεταξύ των οποίων η ανάγκη για ενισχυμένη πολύ-τομεακή συνεργασία μεταξύ οικονομικών τομέων και ενδιαφερόμενων μερών καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, καλύτερες πρωτοβουλίες για ηθικό εμπόριο και αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων επιμέλειας για την παρακολούθηση των αλυσίδων εφοδιασμού.  Διοργανώθηκαν πέντε στρογγυλές τράπεζες από το συντονιστή και τους εταίρους του έργου στο Βουκουρέστι, τη Σόφια, την Αθήνα, τη Ρώμη και τη Στουτγάρδη, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων κατά της εμπορίας ανθρώπων, εκπρόσωποι αρχών από το χώρο της εργασίας, ενώσεις επιχειρήσεων από διάφορους τομείς της οικονομίας, δικηγόροι, εκπρόσωποι των αστυνομικών αρχών, εισαγγελείς, δικαστές, μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν η συζήτηση της στρατηγικής για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και των οικονομικού χώρου για την βελτίωση της καταπολέμησης του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων και της ζήτησης και προσφοράς υπηρεσιών που προκύπτουν από εκμετάλλευση θυμάτων. Οι εκδηλώσεις είχαν διαδραστικό χαρακτήρα και περιλάμβαναν εποικοδομητικές συζητήσεις, θέτοντας τις βάσεις για πολλά υποσχόμενες πρακτικές συνέργειες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του έργου, μπορείτε να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του έργου και στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook http://net-combat-thb-chain.prorefugiu.eu/https://www.facebook.com/Net-Combat-THB-Chain-296150924345056/ 
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