Quebec, 6. aprila 2022

Spoštovani člani IAEVG1, dragi kolegi,

Ker vojna v Ukrajini še vedno poteka z dramatičnimi in strašnimi posledicami, vam pošiljamo to
sporočilo.

Naša prva misel je namenjena ukrajinskemu ljudstvu, ki trpi v svoji državi ali, kot begunci, v drugih
državah. Svojo moralno podporo pošiljamo tudi državljanom sosednjih držav Ukrajine, ki poskušajo na
več načinov pomagati ukrajinskemu prebivalstvu, ki je prečkalo njihove meje v iskanju varnosti.
Predvsem obmejne države Rusije in nekdanje Sovjetske zveze zdaj skrbi nevarna situacija. Tudi druge
države v Evropi in v drugih regijah so vključene v sprejem ukrajinskih prebivalcev ali so jih prizadele
sankcije, katerih cilj je zaustaviti konflikt.

Upravni odbor IAEVG razpravlja o tem, kako vam pomagati kratkoročno in dolgoročno. Za pripravo
možnih akcij potrebujemo več informacij z vaše strani.
- Ali ste že sodelovali pri pobudah za pomoč ukrajinskim beguncem pri izobraževanju in karierni
orientaciji ali to načrtujete? Bi bili tako prijazni, da bi to delili z nami?
- Prosimo, povejte nam več o svojih potrebah po dodatnem strokovnem znanju.
- Ali imate v Ukrajini stik s kolegi, ki se ukvarjajo s prakso karierne orientacije, njeno politiko ali
raziskavami? Prosim, sporočite nam. Poskušali smo namreč najti kontakte, a zaenkrat brez uspeha.
Radi bi jim namreč poslali pismo podpore.

Na podlagi prejetih informacij bomo poskušali uskladiti vaše potrebe s strokovnim znanjem v naši
skupnosti IAEVG, pa tudi pri naših partnerjih, kot so Euroguidance, ICCDPP, ILO in UNESCO.

Poslanstvo in cilji IAEVG so osredotočeni na zagovarjanje etičnih, družbeno pravičnih in najboljših praks
po vsem svetu, tako da je vsem državljanom na voljo karierno, izobraževalno in poklicno svetovanje, ki
ga izvajajo kompetentni in usposobljeni strokovnjaki. Naša osnovna načela so socialna pravičnost,
družbena vključenost in vseživljenjska perspektiva kariernega razvoja.

Kot globalno združenje se zavedamo tudi vojnih beguncev in razseljenih oseb drugih držav, ki morda
potrebujejo nasvete o karieri in izobraževanje v svoji sporni situaciji. Tu omenjamo Jemen, Sirijo in
Afganistan, obstaja pa tudi več afriških in latinskoameriških držav, kjer bo morda potrebno naše
strokovno znanje. Ne pozabljamo nanje.
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IAEVG - The International Association for Educational and Vocational Guidance je najvplivnejša svetovna
organizacija na področju karierne orientacije z več kot 70 letno tradicijo.

Veselimo se vašega odgovora z mislimi, predlogi in morebitnimi vprašanji.
Prosimo, pošljite svoja sporočila na president@iaevg.com

To pismo zaključujem z upanjem, da bomo lahko kmalu videli svobodno in mirno Ukrajine in vam želim
vse najboljše.

V imenu upravnega odbora IAEVG,

dr. Gert van Brussel
Predsednik IAEVG

