Helge Ole Bergesen – Minneord
Helge Ole Bergesen døde 29 juni 2015. Han måtte til slutt gi etter
for kreften, 65 år gammel. Helge var en unik inspirasjonskilde, en
lysende sjel som betydde så mye for så mange. Han var magister
i statsvitenskap og ble gjennom sine mer enn tyve år som forsker
ved Fridtjof Nansens Institutt et forbilde for utallige studenter,
forskere og samfunnsengasjerte mennesker i inn- og utland, og
han bygget samarbeid som ble til livsvarige vennskap med
kolleger innenfor og utenfor instituttet. Et brennende engasjement for rettferdighet og menneskerettigheter gjennomsyret alt
han gjorde. En lang rekke bøker, artikler og aviskronikker taler for
seg selv. Helge Ole var noe så sjeldent som idealist og realist på
samme tid, en samfunnsrefser og samfunnsbygger – med
uavhengighet og integritet som varemerke. Han var ofte forut for
sin tid i valg av temaer og politisk engasjement. Forskning om en
ny økonomisk verdensorden ble tidlig forent med kompromissløs kritikk av korrupsjon og vanstyre i
mange utviklingsland. Tidlig formidlet han energiens grunnleggende betydning for norsk og internasjonal politikk og økonomi. Samtidig var han blant de første med å advare mot den fossile energiens nattside: Miljø- og klimakonsekvensene av den moderne verdens forbruksvaner. Han skapte og
ledet Green Globe Yearbook i en årrekke, et unikt initiativ for å måle internasjonale institusjoners
evne til å løse verdens problemer, utgitt på Oxford University Press. Helges formidlingsvilje- og evne
var uovertruffen.
Helges livsglede preget hans daglige virke, både før og etter han fikk kreftdiagnosen, som han faktisk
greide å snu til noe positivt. Fag ble ofte kombinert med gastronomiske opplevelser – en annen av
Helges store interesser. Helt til det siste kombinerte han friske perspektiver på global politikk med
dyp omsorg for venners liv og levnet. Langt ute i kreftsykdommen unnfanget og fullførte han et av
sitt livs store prosjekter – boken Farvel Machiavelli – politisk makt fra frykt til anstendighet. Boken
reflekterer Helges ukuelige optimisme: Troen på mennesket, og mulighetene våre til å forme våre liv
og skape en bedre virkelighet hvor rett og ikke makt bestemmer. Helt til de siste dagene i slutten av
juni omsluttet han oss med sin varme og rause oppmerksomhet, med gode råd og milde formaninger. I den siste e-posten han sendte til mange av sine venner – fra den evige optimisten, som
han gjerne sa om seg selv – skrev han: Uansett hva som skjer, Martin Luther King vil få rett: "The arc
of human history is long, but it bends towards justice". Vi takker for all glede og vennskapet han gav.
Våre tanker går til hans kjære familie.
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(En kortere versjon av denne nekrologen ble trykket i Stavanger Aftenblad 7. juli 2015)

