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Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking,
cooperation to combat the business of human trafficking chain
(NET-COMBAT-THB CHAIN)
Настоящата инициатива се изпълнява от месец септември 2018 г. за период от 20 месеца и се
координира от Асоциация "Про Рефугиу", Румъния, в партньорство с Центъра за изследване на
демокрацията, България, Центъра за европейско конституционно право, Гърция, Италианската
коалиция за граждански свободи и права и Международната младежка асоциация, Германия.
Инициативата цели да допринесе за противодействието на трафика на хора, да подобри
сътрудничеството между институциите, призвани да противодействат на явлението, и
икономическите сектори, които могат да бъдат пряко или непряко въвлечени във веригите за
доставки на продукти и услуги, получени чрез експлоатация на жертви.
През 2019 г. инициативата проведе следните дейности:
1. Изследване "Трафикът на хора и икономическите сектори, засегнати от веригата на търсене и
предлагане на продукти и услуги, получени чрез експлоатация”.
2.˝Наръчник на икономическите сектори за борба с трафика на хора˝. Наръчникът предлага
полезна информация, която да подпомогне икономическите сектори в борбата с трафика.
Представени са въпроси като: методология за обучение на служителите, която да повиши
осведомеността им за този феномен, начини за реакция, ако се сблъскат със ситуации на трафик,
кодекс за поведение на компаниите и техния личен състав, процедури за комплексна проверка,
създаване на култура на отговорност сред икономическите сектори.
3.Конференции в Румъния, България, Гърция, Италия и Германия. Целите на тези събития бяха
да популяризират сред представителите на икономическите сектори и други действащи лица в
борбата с трафика публикациите в рамките на инициативата и да обсъдят как да се подобри
сътрудничеството при осъзнаването на влиянието на трафика върху икономическите сектори.
Събитията предоставиха добра възможност на институциите и организациите да споделят
информация относно действията, които предприемат за превенция и противодействие на
явлението. В конференциите участваха представители на министерства, агенции по заетостта,
икономически сектори, магистрати и други правни професии.
Повече информация за дейностите по инициативата може да се намери на нейната интернет
страница http://net-combat-thb-chain.prorefugiu.eu/ (в секцията "Събития и публикации").
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