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              21. veebruaril 1997 Ameerika Psühholoogia Assotsiatsiooni (APA) juhtkond otsustas peale aastatepikkust 
ettevalmistust avada uut osakonda nr. 52 "Rahvusvaheline psühholoogia" [APA Division 52: International 
Psychology"].  Selle missioon kõlab järgmiselt: " Rahvusvaheliste suhete arengu ja edasijõudmise edendamine 
psühholoogide seas järgmistel aladel: teadmiste jagamine, külaskäikude soodustamine, kultuuridevahelised uuringud 
ja areng kliinilises praktikas, ning APA üldiste eesmärkide teadvustamine ja elluviimine". 
 
              Esimese viie aasta jooksul on Osakond 52 tõestanud ennast kui erakordselt aktiivset üksust APA koosseisus 
mitmel erineval moel. (1) Osakond 52 publitseerib suurepärase Ivan Kosi toimetatud infolehe "The International 
Reporter", mis pakub tipp-psühholoogide ja teiste poolt kirjutatud artikleid, mis kajastavad psühholoogiat üle 
maailma. (2) Osakonnal on olemas veebihaldurite William Masteni ja Mustafa Baloglu loodud kodulehekülg 
www.apa.org/about/divisions/52.html, mis pakub värskeid uudiseid oma liikmetele; (3) veebipõhist kuulutustetahvlit 
ja mitut postiloendit oma liikmetele, tudengitele, partneritele, ohvitseridele; (4) Elavat programmi APA regulaarsel 
kokkusaamisel  igal augustil, kus selle liikmed tutvustavad oma tööd. Osakonna esimesel taolisel programmil 1998. 
augustis osales 120 ettekandjat 39 rahvusest. (5) Igal aastal osakond nomineerib silmapaistvate tulemuste eest iga-
aastaste auhindadega parimat rahvusvahelist psühholoogi, juhendajat, tudengist uurijat, väitekirja, naiste/sugu 
problemaatika uurijat. (6) Osakond pakub oma liikmetele aktiivset osalust tähtsates projektides, Rahvusvaheliste 
Suhete võrgustiku Michael Stevensi juhendamisel ja allahindlusi raamatutele ja teistele liikmetele mõeldud teenustele. 
 
              Algusest peale on Osakond 52 saanud aktiivset toetust APA juhtidelt, sealjuures APA tegevdirektorilt 
Raymond D. Fowlerilt. Neli seitsmest Osakonna 52 presidentidest on olnud ka APA presidendid (märgitud antud 
juhul *-ga): Ernst Beier, Florence Denmark,* Gloria Gottsegen, Frank Farley,* Charles Spielberger,* Harold 
Takooshian, Richard Velayo, Norman Abeles.*  Osakond 52 töötab tihedas kontaktis APA Psühholoogialaste 
Rahvusvaliste Suhete Komiteega [APA Committee on International Relations in Psychology (CIRP)], moodustatud 
1944. aastal, võimaldades psühholoogidel ja psühholoogia tudengitel USAst ja üle maailma astuda Rahvusvahelise 
Psühholoogia liikmeks ja saada aktiivseks partneriks mõõduka tasu eest. 2004. aastal on liikmetasu $10 tudengile ja 
$20 elukutselisele psühholoogile. 
 
              Kaasajal on Osakond 52 üks kuuest rahvusvahelise liikmelisusega psühholoogide organisatsioonist millest 
igaüks omab oma spetsiifilist missiooni (Overmier & Overmier, 2003): 
              2. IAAP (asutatud 1920) on Rahvusvaheline Rakenduspsühholoogia Assotsiatsioon [International 
Association of Applied Psychology].  Selle liikmeteks on praeguse seisuga 2 000 psühholoogi üle maailma. IAAP 
annab välja kvartaliajakirja (Applied Psychology: An International Review) ja peab üldkongressi 4 aasta tagant 
(www.iaapsy.org). 
              3. ICP (asutatud 1941) on Rahvusvaheline Psühholoogide Nõukogu [International Council of Psychologists]. 
Selle liikmete arvuks on 1 500 inimest üle maailma, pakub kord kvartalis ilmuvat infolehte (International 
Psychologist) ja korraldab iga-aastase konvendi (www.icppsych.tripod.com). 
              4. IACCP (asutatud 1972) on Rahvusvaheline Kultuuridevahelise Psühholoogia Assotsiatsioon  
[International Association for Cross-Cultural Psychology]. Selle liikmete arvuks on 800 inimest, pakub iga kahe kuu 
tagant ilmuvat ajakirja Journal of Cross-Cultural Psychology ja korraldab üldkoosolekuid iga kahe aasta tagant. 
(www.iaccp.org). 
              5. IUPsyS (asutatud 1951) on Rahvusvaheline Psühholoogiateaduste Liit [International Union of 
Psychological Sciences]. See on 64 rahvusliku psühholoogide liitu ühendav organisatsioon (individuaalliikmeid ei 
ole), publitseerib the International Journal of Psychology ja korraldab Rahvusvahelist Psühholoogia Kongressi  4 
aasta tagant (www.iupsys.org). 
              6. IPSO (asutatud 1999) on Rahvusvaheline Psühholoogiatudengite Organisatsioon [International Psychology 
Students' Organization], uus ja arenev erinevatest maadest psühholoogiatudengeid ühendav organisatsioon 
(www.psychologystudents.org). 
 
              Rohkema info saamiseks APA Rahvusvalise Psühholoogia osakonna kohta külasta nende kodulehekülge: 
www.tamu-commerce.edu/orgs/div52 
 
              Viited: Overmier, J.B., & Overmier, J. (2003). Psychology: IUPsyS Global Resource CD 2003.  East Sussex: 
Psychology Press.  (www.psycpress.co.uk). 


