
RESOLUTIE 

De Global Psychology Alliance 
 

Gedachtig dat de Global Psychology Alliance ('de Alliance') sinds de Top van Lissabon in 2019 
wereldwijd actief samenwerkt door gezamenlijk namens aangesloten organisaties en het publiek het 
leiderschap van psychologen en de wetenschap van de psychologie te bevorderen; 

Optekenende dat de Alliance zich inzet voor voortdurende samenwerking gericht op het aanpakken 
van kritieke mondiale uitdagingen omkaderd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable 
Development Goals, SDG's) van de Verenigde Naties, met een focus op SDG 3: Verzekeren van een 
gezond leven voor iedereen van alle leeftijden; SDG 10: Verminderen van ongelijkheid binnen en 
tussen landen; en SDG 13: Dringend actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen ervan 
te bestrijden; 

Verklarende dat de Alliance waarde hecht aan multi- en interculturele synergie en samenwerking, 
inclusie en actieve strategieën om een wereldwijde diversiteit aan stemmen rond de tafel te krijgen; 
werkt aan het versterken van wereldwijde partnerschappen en actie; en de actieve betrokkenheid 
van de psychologische wetenschap en de toepassing daarvan bevordert in alle sectoren van de 
samenleving; 

OVERWEGENDE dat Duurzaam Ontwikkelingsdoel 3 van de Verenigde Naties erop aandringt dat we 
een gezond leven waarborgen en welzijn voor iedereen van alle leeftijden bevorderen, en onderkent 
dat de menselijke gezondheid afhankelijk is van zowel mentaal als fysiek welzijn; 

In aanmerking nemende dat de mondiale geestelijke gezondheid een evoluerend onderzoeks- en 
praktijkgebied is dat tot doel heeft om biopsychosociaal lijden te verlichten door middel van cultureel 
relevante preventie, zorg en behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen; om de 
psychosociale gezondheid en het welzijn van individuen en gemeenschappen over de hele wereld te 
bevorderen en te ondersteunen; en om systemische verandering te bewerkstelligen in de 
toegankelijkheid, organisatie en levering van geestelijke gezondheidsdiensten; 

Beseffende dat geestelijke gezondheid vaak wordt verwaarloosd, ondanks het duidelijke belang 
ervan voor de mondiale gezondheid, economieën en mensenrechten. Naar schatting 1 op de 5 
volwassenen ervaart een psychisch gezondheidsprobleem, en in lage- en middeninkomenslanden 
krijgt 80% van de mensen met ernstige psychische stoornissen geen behandeling voor hun stoornis; 
in hoge-inkomenslanden krijgt 25-50% geen behandeling1; 

In de wetenschap dat in de loop van het eerste jaar van COVID-19 de wereldwijde prevalentie van 
angst en depressie met 25% is toegenomen, verergerd door pandemiegerelateerde onderbrekingen 
van de zorgverlening en, tegen het tweede jaar van COVID-19, door stillegging of ongedaan making 
van vooruitgang in de richting van het waarborgen van een gezond leven2, en erkennende dat deze 
toegenomen last naar verwachting verder zal toenemen in het licht van een grotere blootstelling aan 
ongunstige risico's, zoals conflicten en ontheemding; 

 

1 https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab-tab 

2 https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid- 19-pandemic-trigqers- 25-increase-in-prevalence-of-
anxie-ty-and-depression-
worldwide#:~:text=ln%20the%20first%20year%20of.Health%20Organization%20!WHQ}%20today.  



Erkennende dat stigmatisering van geestelijke gezondheidsproblemen wereldwijd nog steeds 
voorkomt3; 

Benadrukkende dat de psychologie als wetenschappelijk beroep de wereldwijde geestelijke 
gezondheid bevordert door middel van: voorlichtingsprogramma's voor geestelijke gezondheid en 
welzijn; sociaal-emotionele ontwikkelingsprogramma's; cultureel competente zorgverlening; het 
bieden van hoogwaardige psychologische zorg en diensten in alle sectoren (onderwijs, gezondheid, 
justitie, sociaal); gemeenschapsgerichte teams voor geestelijke gezondheidszorg van psychologen en 
andere professionals; geïntegreerde systemen voor geestelijke gezondheidszorg; programma's ter 
bestrijding van stigmatisering en discriminatie; en door het opleiden en trainen van psychologen, 
evenals van andere specialisten en niet-specialisten waar taakverdeling gunstig is; 

OVERWEGENDE dat Duurzaam Ontwikkelingsdoel 10 van de Verenigde Naties de dringende 
noodzaak erkent om de ongelijkheid binnen en tussen landen te verminderen daar waar gegevens 
wijzen op wijdverbreide gender-, etnische, economische, historische en geografische discrepanties; 

Beklemtonende dat ongelijkheid wordt bewerkstelligd en bestendigd wanneer systemen die 
gebaseerd zijn op structureel racisme resulteren in beleidsbeslissingen waardoor mensen met 
onverdiende macht en privileges worden bevoorrecht, wat leidt tot verwoestende gevolgen voor de 
echte wereld en voor de mens, waaronder alle vormen van discriminatie, onevenredige negatieve 
effecten van klimaatverandering, ontheemding en gedwongen migratie, en onevenredige sterfte, 
morbiditeit en verlies van kwaliteit van leven en welzijn.4 

Accentuerende dat geestelijke gezondheidsproblemen gedeeltelijk voortkomen uit het ervaren van 
ongelijkheid en systemische discriminatie, waaronder generatieracisme, onderdrukking en uitsluiting, 
tevens geïllustreerd door beperkte toegang tot veilige huisvesting, gezondheidszorg, 
voedselzekerheid, kwaliteitsonderwijs, diensten voor mensen met een beperking, technologie of 
kansen voor competentieontwikkeling en werkgelegenheid;5 

In aanmerking nemende dat de psychologische wetenschap en psychologen ongelijkheid en 
discriminatie kunnen aanpakken door impliciete vooroordelen te herkennen en te voorspellen, door 
onderzoeksresultaten te gebruiken om devaluatie van outgroups en gedragingen die discriminatie en 
ongelijke behandeling mogelijk maken, te verminderen; door kennis te verschaffen over gelijkheid en 
mensenrechten, door het bewustzijn te vergroten en de preventie van omstandigheden die tot 
ongelijkheid leiden te bevorderen, door oplossingen te ontwikkelen in samenwerking met degenen 
die het minst waarschijnlijk het voor het zeggen hebben, en door te pleiten voor beleid dat gelijkheid 
bevordert; 

OVERWEGENDE dat Duurzaam Ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties 13 ons ertoe aanzet 
actie te ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden, en ervan getuigt 
dat er overweldigende overeenstemming tussen klimaatwetenschappers bestaat dat de aarde 
opwarmt, voornamelijk als gevolg van toegenomen hoeveelheden kooldioxide en andere 
broeikasgassen die worden uitgestoten in de atmosfeer en dat de toename van de emissies te wijten 
is aan menselijke activiteiten; 

 
3 World Health Organization. (2014). Stigma and discrimination. Geraadpleegd op https://www.euro.who.int/en/health-to- pics/noncommunicable-diseases/mental-health/priority-
areas/stigma-and-discrimination 

4 United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2020). Inequality in a rapidly changing world. Geraadpleegd op https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-
content/uploads/sites/22/2020/01/World-Social-Re-port-2020-FullReport.pdf. 

5 World Health Organization. (2014). Social determinants of mental health. Geraadpleegd op https://apps.who.int/iris/bits-tream/handle/10665/112828/9789241506809_eng.pdf. 



Erkennende dat hogere oppervlaktetemperaturen hebben geleid tot veranderingen in het klimaat in 
elk gebied van de planeet, waaronder veranderde neerslagpatronen, stijgende zeespiegels, smeltend 
poolijs en toename van zware stormen, overstromingen, hittegolven, droogte en bosbranden, die 
een bedreiging vormen voor menselijke gezondheid en welzijn, culturen en samenlevingen; 

In de wetenschap dat klimaatverandering bijdraagt aan een hogere prevalentie en grotere ernst van 
geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder posttraumatische stress, angst, depressie en 
stoornissen als gevolg van middelenmisbruik; aan interpersoonlijke agressie en geweld; aan 
verminderde cognitieve en hersenfunctie; aan lichamelijke gezondheidsproblemen, waaronder 
infectieziekten, cardiovasculaire, respiratoire, nier- en allergische aandoeningen; en aan sociale 
problemen, waaronder de ineenstorting van de gemeenschap en bevolkingsverplaatsingen; 

Beseffende dat alle gemeenschappen worden getroffen, en dat de negatieve effecten van 
klimaatverandering onevenredig worden gedragen door gemarginaliseerde en achtergestelde 
landen, gemeenschappen en volkeren; 

Benadrukkende dat de psychologische wetenschap en psychologen de psychische effecten van 
klimaatverandering kunnen aanpakken door middel van onderzoek en psychologische interventies 
om op die manier: schade aan de geestelijke gezondheid te verminderen en veerkracht op te 
bouwen; milieuvriendelijke houdingen en gedragingen en pro-sociaal en pro-gezondheidsgedrag aan 
te moedigen; ondersteuning te bieden aan klimaatvluchtelingen; 

Voorts benadrukkende dat psychologen klimaatverandering ook kunnen aanpakken door 
instrumenten te ontwikkelen om geletterdheid op het gebied van klimaat, gezondheid en welzijn te 
bevorderen; door het ontwikkelen van aan menselijk welzijn gerelateerde 
milieueducatieprogramma's; door het verstrekken van instrumenten om individuen, organisaties en 
gemeenschappen te voorzien van cognitieve, sociale en emotionele competenties voor het oplossen 
van problemen; door het ontwikkelen van interventies om een betere interconnectiviteit en sociale 
cohesie binnen gemeenschappen te bevorderen; door het ontwikkelen van interventies voor 
individuele en organisatorische gedragsverandering of persoonlijke en sociale transitie en 
aanpassing; door het gebruik van psychologische wetenschappelijke gegevens om 
klimaatbesluitvorming en besluitvormers te ondersteunen en door bij te dragen aan het ontwikkelen 
en uitvoeren van overheidsbeleid met betrekking tot klimaat, gezonde omgevingen en veerkrachtige 
gemeenschappen; door het inbrengen van menselijke factoren bij het ontwerp van milieuvriendelijke 
gebouwen en gemeenschappen; door bij te dragen aan de totstandkoming en invoering van groene 
technologieën; door te pleiten voor verbeterd klimaatbeleid; en door het opleiden van 
beleidsmakers met betrekking tot risicobeoordeling en gedragsveranderingsinterventies; 

DAAROM IS DE RESOLUTIE AANGENOMEN dat de deelnemende psychologische organisaties van de 
Alliantie zullen samenwerken om te pleiten voor en ondersteuning te bieden aan internationale en 
interdisciplinaire samenwerking die erop is gericht prioriteit te geven aan het aanpakken van SDG's 3, 
10 en 13. 

De Alliantie stemt ermee in om de psychologische wetenschap en praktijk toe te passen om: a) de 
gezondheid te bevorderen, de wereldwijde geestelijke gezondheid en het welzijn te bevorderen en 
het bewustzijn te vergroten over de directe en indirecte langetermijngevolgen van een wereldwijde 
gezondheidscrisis (SDG3); b) gelijkheid en inclusie tussen volkeren en gemeenschappen te vergroten 
en alle vormen van discriminatie te verminderen (SDG1O); c) bij te dragen aan de vermindering van 
klimaatverandering en de aanpassing aan de effecten ervan te bevorderen (SDG13). 

Om dit doel te bereiken, zal de Alliantie materialen, berichten en initiatieven ontwikkelen om: 



1. Het publieke bewustzijn en geletterdheid te bevorderen van de wijze waarop de 
psychologische wetenschap en de toepassing daarvan de oorzaken en gevolgen van 
menselijk gedrag kunnen aanpakken die relevant zijn voor SDG's 3, 1o en 13; 

2. Het publieke bewustzijn en de kennis te bevorderen over de manieren waarop de 
psychologische wetenschap en toepassing daarvan kunnen worden gebruikt om attitude- en 
gedragsverandering teweeg te brengen; cultureel relevante interventies te ontwikkelen, 
actie te stimuleren en welzijn op de lange termijn te bevorderen; 

3. Psychologische organisaties en hun leden aan te moedigen om informatie over de SDG's op 
te nemen in hun programma's, educatief materiaal en praktijken, en om de dialoog en 
samenwerking met nationale en internationale organisaties te bevorderen over strategieën 
voor het toepassen van de psychologische wetenschap om de doelen van de SDG's te 
bereiken; 

4. Psychologische organisaties aan te moedigen om lokale, nationale en mondiale 
beleidsmakers te informeren en actief met hen samen te werken voor het ontwikkelen, 
implementeren en evalueren van overheidsbeleid; en actief samen te werken met nationale 
en internationale organisaties. 

5. Psychologische organisaties aan te moedigen om hun eigen organisatiestructuren en 
praktijken zodanig te modelleren dat deze als voorbeeld kunnen dienen van 'best practices' 
bij het bereiken van de doelen van SDG's 3, 10 en 13. 

Op basis van deze resolutie zal de Global Psychology Alliance een gezamenlijke routekaart 2023-2025 
afronden met specifieke resultaatdoelen voor SDG's 3, 10 en 13 die moeten worden ondernomen als 
activiteiten van de Alliance. 
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