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An . forsla om sønda så ne butikker

Vi har en regjering som mener å ville gi mer valgfrihet til familiene —en god intensjon.

Men i en sak ønsker regjeringen å handle i stikk motsatt retning. Jeg tenker på forslaget om

søndagsåpne butikker, et forslag som regjeringen prøver å presse fram, stikk i mot de aller flestes

ønsker.

Hørte i et intervju på radio kulturministeren uttale at hun forsto at alle hadde behov for en dag fri i

uka, men at det måtte vel være det samme hvilken dag ?? !! Dessuten hadde hun bekjente som

ønsket en annen fridag enn søndag. Kan godt være hun tilfeldigvis hadde bekjente som ønsket det,

men noen ganske få sine ønsker må ikke få bestemme for hele det norske folk.

Har ikke regjeringen tenkt på alle de familier hvor en eller begge foreldre jobber i butikk ?? !! Det er

ganske mange ! Dessuten ønsker regjeringa at folk kan bli pålagt å jobbe hele 3 søndager i strekk. Da

risikerer mange familier å sjelden få en hel fridag sammen. Enda verre: Mor og far kan bli pålagt å

jobbe de samme søndager —hjemme sitter kanskje små barn, hvem skal passe dem ?? !!

Dessuten regjeringa tror det skal bli så positivt med mange midlertidige jobber, med midlertidig jobb

vil det bli enda vanskeligere for mor eller far å nekte å jobbe en søndag —en lite forståelsesfull sjef

kan da mye lettere gi vedkommende sparken; midlertidig jobb: liten trygghet for slikt.

Dette vil føre til stor belastning for mange familier, som fra før i en hektisk hverdag har for lite tid

sammen. Det vil trolig også føre til enda flere oppløste hjem, da ektefeller trenger fritid sammen ,

ikke bare hektiske ettermiddager etter jobb. Er det virkelig dette regjeringen ønsker ??? Har virkelig

ingen tenkt over alle de uheldige konsekvenser dette vil skape ??

Jeg jobber ikke i butikk —har aldri gjort det, men jeg har venner som jobber i butikk, som det noen

ganger er hyggelig å være sammen med søndager, f.eks. gå søndagstur. Samvær mennesker i

mellom vil bli mer vanskelig, dersom dette blir vedtatt, da mange mennesker får fri til forskjellige

tider. Det er tross alt svært mange butikkansatte her i landet. Men de lange (etter manges mening

alt for lange) åpningstidene mange butikker har i dag, har jeg ennå ikke hørt om noen som har

problemer med å få handlet.

Dette vil også gå utover det frivillige arbeidet i Norge. Trodde regjeringen ønsket å støtte opp om

det? Det vil gå utover folks muligheter til å benytte seg av friluftslivet i den fine naturen i Norge, da

mange ikke ønsker å gå på tur alene, og det vil berøre mange, da turkameratene da i mange tilfeller

må jobbe.

Det vil også gå utover søkningen til kirkene søndag formiddag. Ja, etter at

kristendomsundervisningen i skolen ble redusert til KRL,er dette , så vidt jeg kan forstå, det sterkeste

anslag mot Kristendommen i Norge på veldig lang tid. Søndagen er faktisk viktig å beholde som en

litt annerledes dag, så kan folk selv på sin fridag velge hva de vil bruke den til, ikke være tvunget til å

gå på jobb.

Riktignok påstår regjeringen at studenter og skoleelever kan ta mye av søndagsjobbingen, ja sikkert

noe, likevel må vel alle forstå at skoleelever som bare jobber få timer i uka, kan ikke drive en butikk



alene, noen faste ansatte må faktisk være der. Dessuten trenger studenter faktisk også noe fri, ellers

vil det gå utover studiene, ingen kan bare jobbe og jobbe hver dag, uten noe fri.

Det vil trolig også føre til at butikker i utkantstrøk må stenge, som igjen vil føre til sterkere utflytting

fra distriktene, da nærbutikken er viktig for folks bosetting.

Dessuten høyere lønnskostnader fører igjen til dyrere varer for folk flest. Noe som igjen fører til

press på lønningene - altså en vond spiral. Vi har allerede for høyt kostnadsnivå i forhold til våre

konkurrenter, ønsker regjeringen virkelig med åpne øyne å gjøre kostnadsnivået ennå litt høyere ?

Dette forslag ser ut til å ha kun negative konsekvenser. En fjellvettregel sier: «Vend i tide, det er

ingen skam i snu»

Etter all motstand forslaget har fått, håper jeg regjeringen vil lytte til denne «fjellvettregel».
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