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Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! 

 

Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med 

shopping og økt forbruk.  

 

Søndag er en dag for frivillig arbeid og mange bruker den til helsebringende friluftsliv. 

Når butikkene er stengt, er det tid for andre aktiviteter. Søndagsturen, frivillig innsats, 

rekreasjon og avslapping. En fridag er ikke bare godt for helsa og hodet, det er også bra 

for miljøet!  

 

Søndagsåpent gjør at flere butikker må holde åpent, noe som fører til økt energibruk. 

Ansatte må på jobb og folk trekkes til butikker og kjøpesentre på en dag med 

søndagsruter på tog og buss, og det vil bli langt mer bilkjøring.  

 

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.  

 

Vi som jobber i butikk jobber allerede seks av syv dager. De stakkars kjøpmenn, daglige 

ledere og butikkeiere rundt om i landet må være tilgjengelige enten i butikken eller per 

telefon hele den tiden butikken er åpen. Dette betyr at INGEN kjøpmenn, daglige ledere 

eller butikkeiere får en eneste fridag, da de i praksis er på jobb syv dager i uken!! 
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Det skaper heller ikke flere arbeidsplasser, da det må være minst en ansvarlig på jobb i 

butikken hvert skift.  

En tilfeldig student eller ekstrahjelp får aldri dette ansvaret fordi de ikke er drevne nok i 

yrket, det går til de som har jobbet i butikk lenge, til oss som har yrkesstolthet. 

De låseansvarlige og de skiftansvarlige må da jobbe minimum annenhver søndag, 

kanskje til og med HVER søndag, uansett hvor mye regjeringen og arbeidstilsynet 

setter en grense på hvor mange søndager det er lov å jobbe. Dette går utover alle oss 

som jobber i butikk, det er mange som gleder seg til helgene de har fri, mange av oss 

jobber allerede alt fra annenhver til hver eneste lørdag. 

 

Og hvorfor i huleste skal VI måtte jobbe hele helgen når dere stenger barneavdelinger 

på sykehus, barselavdelinger, banker og så og si alle andre kommunale arbeidsplasser 

både lørdag og søndag?  

Hva er tanken egentlig?  

Er det ingen barn som blir syke på lørdag og søndag kanskje? 

Er det bare behov for å handle til dere blir blå hos slitne dagligvareansatte som jobber 

på spreng for å holde butikken gående når lønnskostnadene blir høyere enn 

inntjeningen fordi dere, ubrukelige politikere, har bestemt dere for at VI må jobbe når 

DERE tar fri? 

 

Det ER ikke noe behov for å handle på søndager. Dere SKAPER et behov som ikke 

finnes. Slutt å skakkjøre de som jobber på gulvet og holder Norge gående. 

 

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

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

beholde hviledagen vår.  

 

 


