SJUR KASA 1961 - 2015

Sjur Kasa døde 2 november 2015. Han var en av Norges ledende samfunnsforskere på området politisk økonomi. Han beskjeftiget seg med vår tids
viktigste problemstillinger: miljø, energi og utvikling. Han tok magistergrad
og doktorgrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han forsket omkring
klima- og regnskogspolitikk i Brasil og Indonesia, om grønne skift i nordisk
industriutvikling, og om sentrale makrohistoriske prosesser som klimakonsekvenser av at det nordøstasiatiske kulturområdet overtok det
amerikanske konsummønstret bygget opp omkring storfekjøtt og privatbiler –
og om mye annet i tillegg.
Sjur var tilknyttet forskjellige forskningsinstitusjoner (Cicero, TIK og
NIBR) i Oslo, og var ved sin død professor i sosiologi ved Høyskolen i
Hedmark. Han var en aktiv deltaker i forskjellige nettverk i skjæringspunktet
mellom samfunnsforskning og politikk. Vardøger var et av disse. Sjurs første
Vardøger-artikkel omhandlet «Verdensbanken og det truede miljøet i den
tredje verden», 19/1990, og derpå bidro han om miljøproblemenes historie i
21/1992, om spredningen av miljøskadelige forbruksmønstre i Nordøst-Asia i
26/2000 og om den rød/grønne regjeringens miljøpolitikk i 31/2009.
Alle som hadde med Sjur å gjøre – som forsker, lærer, aktivist, bekjent
eller venn – vil huske hans vinnende vesen, omgjengelighet, entusiasme,
humor og engasjement. Han bidro med tung sakskunnskap, men også med
bred, allsidig visdom og ekte glede over intellektuell dialog. Som intellektuell
representerte Sjur det beste samfunnsvitenskapen kan fostre: han ga treffende
og poengterte analyser av samtidsproblemer, og hadde evnen til å berike
disse analysene både med idéhistoriske perspektiver og populærkulturelle
referanser. Sjur ga mye av seg selv. Mange kjente hans lune og utadvendte
personlighet, og opplevde at han var åpen om mye, men de private sidene
fikk bare den nærmeste kretsen tilgang til.
Bare noen uker før de klimapolitiske problemstillingene ble ennå mer
present i verdenspolitikken med Pariskonferansen, og i en turbulent tid der
regioner i Midtøsten synker dypere ned i onde konfliktsirkler hvis viktigste
bakgrunn er energihungrige stormakters geopolitiske feilberegninger –
nettopp i en tid da vi trenger Sjurs brede kunnskap – forlot han oss. Han er
dypt savnet, men han vil også bli husket fordi vi i dag er tvunget til å
beskjeftige oss stadig mer med nettopp de forskningsområdene der han var en
forløper.
De viktigste artiklene Sjur skrev vil bli gjort tilgjengelig på norsk i to
bokutgivelser på forlaget Respublica i løpet av et års tid.
Lars Mjøset
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