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	Text1: Инициативата „Сътрудничество между структурите за борба с трафика на хора и засегнатите икономически сектори за противодействие на веригите за трафик (NET-COMBAT-THB CHAIN)“ стартира през септември 2018 г. и ще продължи 20 месеца.   Координира се от асоциация „Pro Refugiu“, Румъния в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията, България, Центъра за европейско конституционно право, Гърция, Италианската коалиция за граждански свободи и права и Verein für Internationale Jugendarbeit e.V. Landesverein Württemberg, Германия. Втори брой на бюлетина представя дейностите на координатора и партньорите през периода януари-май 2019 г. Организациите разработиха доклад "Трафикът на хора и икономическите сектори, засегнати от веригата на търсене и предлагане на продукти и услуги, получени чрез експлоатация на жертвите". Публикацията се базира на европейския и международен контекст: повишеното търсене на сексуални услуги и евтина работна ръка, стремежа за печалби при минимални инвестиции са фактори, които благоприятстват съществуването на мрежите за трафик. Отделните глави на изследването съдържат информация за Румъния, България, Гърция, Германия и Италия относно правната рамка, икономическите сектори в риск от включване във веригите на търсене и предлагане, modus operandi на трафикантите, случаи на трафик и препоръки към компетентните институции за сътрудничество и по-нататъшна етична регулация на бизнес процесите. Докладът е наличен на български език на страницата на Центъра за изследване на демокрацията - https://csd.bg/bg/publications/publication/human-trafficking-and-the-economicbusiness-sectors-susceptible-to-be-involved-in-the-demand-and-sup/.   Партньорите организираха пет кръгли маси в Букурещ, София, Атина, Рим и Щутгарт, където представители на структури за борба с трафика, инспекции по труда, бизнес организации, адвокати, правоохранителни органи и магистрати дискутираха стратегии за подобряване на сътрудничеството между институциите и икономическите субекти. Повече информация за дейностите по проекта може да се намери на неговия уебсайт и Фейсбук страницаhttp://net-combat-thb-chain.prorefugiu.eu/https://www.facebook.com/Net-Combat-THB-Chain-296150924345056/           
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