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Jeg ønsker at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! :) 

 

Søndagsfri er etter mitt syn et begrep som hører fortiden til.  

Vi er en del av et samfunn som er under konstant utvikling, og konseptet med 

"hviledagen" er noe som henger igjen fra gammelt av da mange samfunnsfunksjoner 

var styrt av kristne prinsipper. I 2015 må vi som samfunn evne å være rasjonelle og ta 

avgjørelser som ikke er basert på religiøse overbevisninger. Skal vi følge det sporet 

burde vi ta fri lørdag og søndag også av hensyn til jødedommen og islam.  

 

Flere dager med mulighet for handel betyr at jeg kan velge å bruke dagene mine slik jeg 

selv ønsker. En frihet til å bestemme selv og styre sitt eget liv som jeg setter svært høyt.  

 

Mange vil si at søndag er en dag for frivillig arbeid og mange bruker den til 

helsebringende friluftsliv. Men dette betyr ikke at dette vil opphøre ved å tillate butikker 

til å ha åpent på søndager. Frivillighet og helsefremming på ukens 6 andre dager er vel 

så viktig som på søndager. Trening og dugnad en dag i uken gjør deg ikke sprek, og du 

forandrer nødvendigvis ikke verden drastisk på den måten. Det er de små tingene man 

gjør hver dag som utgjør de store forandringene til slutt.  

Bruk derfor heller deres politiske embete til å sette fokus på dette og på å i større grad 

muligjøre dette i hverdagen.  

 

Mange vil si at man trenger en dag til ro og hvile. Men sann ro og hvile får man ikke ved 



å påtvinge resten av samfunnet dine ønsker. Men det finner man inni seg, i sitt eget 

sinn og ved å bruke riktig innstilling til livet og omgivelsene.  

 

Enkelte er redde for at miljøet vil bli skadelidende for søndagsåpne butikker. Men 

forskning viser at bilkjøring i forbindelse med hytteutfart og friluftsliv er massiv. Og jeg 

vil derfor be dere om å bruke tiden på andre viktigere miljøbesparende tiltak i 

samfunnet.  

 

Selv jobber jeg i helsevesenet og i forsvaret, og bruker mange søndager i året på jobb. 

Men dette er viktige aktiviteter som jeg trives med, og jeg ser ikke en grunn til at enkelte 

andre yrkesgrupper skal være totalt skjermet fra å kunne jobbe på en søndag. 

 

Derfor ber jeg regjeringen gjennomføre forslaget om å tillate søndagsåpne butikker og å 

slå et lite slag for enkeltindividenes autonomi i samfunnet.  

 


