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Vår kjære kollega og venn Arnold P. Goldstein har etter en tids sykdom avgått
ved døden i sitt hjem i Syracuse, New York i en alder av 68 år.
Han var utdannet psykolog ved Penn State University i 1959, og har siden
den gang viet sin oppmerksomhet til forskning og undervisning i forhold til asosial
og aggressiv atferd hos barn og ungdom. Han rakk å skrive over 60 bøker og mer
en 100 artikkler om tema innenfor aggressjon, sosial trening og
ungdomskriminalitet.
Han var arkitekten bak behandlingsmetoden Aggression Replacement Training, ART som har blitt anvendt over store deler av verden. Han har fått stor
anerkjennelse blant annet fra det britiske justisdepartementet og det amerikanske
utdanningsdepartementet.
Han var initiativtager til The Center for Research on Aggression ved University of
Syracuse, og fikk flere akademiske utmerkelser som the Career Achievement Award
fra the American Psyshological Association“s Commitee on Children, Youth, and Families (1996), og Senior Scientist Award fra APA“s School Psychology Division.(1996)
Vi lærte han å kjenne på slutten av 90-tallet og særlig når han besøkte oss i mai
2000 hvor han holdt et stort seminar for oss med tema Utvikling av sosial kompetanse
hos aggressive barn og ungdom.
Hans siste prosjekt var som initiativtaker til dannelsen av International Center
for Aggression Replacement Training – ICART hvor vi har vært så heldig å få samhandle
med han og et 20-talls ART-spesialister fra mange land.
Arnold P. Goldstein har vært en stor inspirasjonskilde for utviklingen av empirisk
validerte behandlings-og pedagogiske programmer innenfor fagområdet og
etterlater seg et stort tomrom både som kollega og venn. Hans innsats for mennesker
over hele verden kan ikke overvurderes. Våre tanker går i denne stund til hans kone
Susan og de øvrige medlemmene av familien Goldstein.
16 februar 2002
for Glenne Autismesenter, Tom Rørby
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