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Første nyttårsdag tenkte jeg mye på hvordan jeg best kunne gå fram for å holde det jeg hadde 

lovet meg selv og det nye året. Jeg glemte både tid og sted, helt til noen spurte hva jeg mente om 

nyttårstalen til Statsministeren. 

 

Det første som slo meg var at klokken hadde blitt mer enn antatt. Man kan vel si at tiden hadde 

begynt å løpe fra meg, og jeg hadde glemt meg bort. Heldigvis har vi teknologien, og jeg fikk 

sett opptak av talen. Jeg må si dine ord dultet meg tilbake på sporet. 

 

Du sa blant annet at man skal være den gode nabo og en venn, passe på, og være snill både det 

og de rundt seg, og huske på både klima og miljø, eller livsgrunnlaget vårt som jeg foretrekker å 

kalle det. I et øyeblikk følte jeg at du Solberg var FN, mens jeg selv var lille Norge. Det var som 

om du snakket til meg, og at jeg, samme hvor liten jeg er, hadde betydning. Den lille naboen til 

EU og Asia kunne liksom gjøre en stor forskjell gjennom å vise vilje og omsorg. 

 

Det holdt å være en god foregangsnabo, følte jeg du sa. 

Jeg vet at du ikke er FN Solberg, og bankkontoen min representerer ikke noe oljefond. Men jeg 

håper uansett kjære Statsminister, at du kan hjelpe meg å oppnå mitt forsett, før du holder 

nyttårstale neste år. – Tenk om jeg for en gang skyld kan si at jeg holdt nyttårsforsettet mitt, og 

ikke bare fortsatte som om det jeg gjorde ikke har noen betydning fordi jeg er så liten og de rundt 

meg så store og vanskelige. 

 

Derfor vil jeg at vi skal verdsette grunnlovens paragraf 112 høyere, og innfører en klimalov som 

forplikter. Er det mer enn vi kan få til? 

 

På forhånd takk! 

- La oss gjøre en forskjell sammen kjære nabo! 

 

Med vennlig hilsen 

Lars Kjelkenes Giæver 


