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Jeg ønsker at Regjeringen ikke forandrer reglene for søndagsåpne butikker! 

 

Å bruke som argument at "folk blir vant til det" er som å si at man blir vant til — ja til og 

med avhengig av — å røyke. Selv om man i utgangspunktet ikke trengte å begynne 

med det, og det heller ikke smakte særlig godt da man begynte. 

 

Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel for alle de som IKKE jobber på 

søndager nå. At noen allerede jobber er verdens tynneste argument for da kan jo "alle" 

andre gjøre det. Det er forskjell på å ha behov for å reise et sted for å gå tur, gå på 

utstilling eller noe annet hyggelig alene eller med venner eller familie, og å for å shoppe.  

 

Mener virkelig regjeringen at det er bærekraftig at vi shopper mer, all den tid mange 

leverer fra seg tøy de ikke engang har brukt. Om de ikke kaster det. 

 

Det er bra at det finnes en dag når det store flertallet av befolkningen kan ha fri 

sammen.  

 

Søndagsstengte butikker er en viktig ramme som gir oss andre møteplasser og måter å 

være sammen på. Seks dager i uka er kommersielle handledager, én dag tilbyr noe 

annet. Både folk og miljø trenger en hviledag.  

 

Derfor ber jeg regjeringen stoppe forslaget om søndagsåpne butikker. Det er en løsning 



på et problem veldig få har, som skaper nye problemer for mange flere. La oss beholde 

hviledagen vår.  

 

Driv heller gjennom noe som nyttig for miljøet, men kanskje ikke så populært, hvis det 

er så om å gjøre å demonstrere evne til å trumfe gjennom upopulære vedtak! 

 

 


