
1 
 

Biskop Atle Sommerfeldt: 

Appell 1. mai  - Folkets Hus, Askim 
 

En sterk fagbevegelse er nødvendig for å bygge et godt samfunn for alle! 

Gratulerer med dagen! La meg alle først få takke for invitasjonen til å holde denne appellen på 

125-års dagen for den første 1. mai demonstrasjonen i Norge med det, for datidens samfunn, 

meget radikale kravet om 8-timers arbeidsdag. I Borg bispedømme var i hvert fall Halden med 

fra det første året. Denne invitasjonen betrakter jeg som en stor tillitserklæring. Kirkelederes 

forståelse av arbeiderbevegelsens kamp for rettferdighet under parolen «Gjør din plikt, krev din 

rett!» har dessverre til tider vært svært mangelfull og gjort det lite naturlig at en biskop blir 

invitert av fagbevegelsen til å holde appell 1. mai på Folkets Hus. Takk skal dere ha! 

En fri og godt organisert fagbevegelse har vært en forutsetning for utviklingen av samfunnet 

vårt. I det nye Norge som utvikler seg i vår generasjon er dette fortsatt en forutsetning for et 

inkluderende samfunn med like muligheter, rettferdighet og frihet for alle. Den store 

utfordringen i vårt samtid er ikke at fagbevegelsen er for sterk, men at for mange arbeidstagere 

ikke er fagorganisert og deltar aktivt i arbeidet med å sikre alle arbeidstageres rettigheter, 

anstendige arbeidsavtaler og  rettferdig behandling. Når de to presteforeningene i vinter sluttet 

seg til den politiske streiken mot endringene i arbeidsmiljøloven, var det i tilslutning til en 

samlet fagbevegelses vurdering av at endringene svekker både  arbeidstagerne og deres 

organisasjoner. Det er ikke slik det moderne Norge bygges. 

Nei til søndagsåpne butikker! 

Årets Kirkemøte vedtok en tydelig uttalelse mot regjeringens forslag om søndagsåpne butikker. 

Jeg siterer: 

«Kirkemøtet mener det er skadelig både for samfunnet og den enkelte å gjøre grep som øker 

forbrukspresset. I et klimaperspektiv vil søndagsåpne butikker føre til økt energibruk og økt 

transport. Det er bekymringsfullt at lavlønnsyrker vil bli særlig rammet, det gjelder også 

økonomisk sårbare butikker i distriktene og i byene». 

Framtidens Norge trenger ikke økte muligheter for forbruk og handleturer, det moderne Norge 

trenger at alle skal få frihet til å nyte fritid og fellesskap. De dårligst lønte skal ikke betale prise 

for de kjøpesterkes frihetsbehov og dårlige evne til planlegging. 

Det er bare ett å si til regjeringen: Det er ingen skam å snu! 
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Gi flere flyktninger beskyttelse i Norge! 

Ikke siden andre verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt fra krig og undertrykkelse. 

Noen søker beskyttelse i Norge og noen få oppnår å komme gjennom det trange nåløyet. Det er 

en skamplett at det sitter 5000 mennesker i mottak og venter på at norske lokalsamfunn skal ta 

i mot dem. Kirkemøtet ba om at vi i tillegg  må gi minst 10.000 flyktninger fra Syria beskyttelse 

de neste to årene. 12 millioner - halvparten av befolkningen - er på flukt: 4 millioner utenfor 

landets grenser og 3,8 av disse millionene er i land i nærområdene. Ingen norske kommuner går 

konkurs av å bosette flyktninger, aller minst i våre lokalsamfunn der innflyttingen er langt større 

enn det antallet flyktninger vi må bosette. Både kirke og fagbevegelse må ta utfordringen og 

skape den nasjonale dugnaden som trengs. Det handler om vår anstendighet og å vise verden at 

rikdommen ikke har ført til at vi har glemt nødvendigheten av solidaritet med mennesker i den 

ytterste nød.  

Rettferdig klimapolitikk er internasjonal solidaritet! 

I tiårene fremover vil mange mennesker bli tvunget på flukt fordi klimaendringene gjør det 

umulig å sikre et anstendig levebrød. Allerede nå ser vi hvordan fattige mennesker og land sliter 

livet av seg for å motvirke klimaendringene. Den norske kirke er dypt involvert i arbeidet for 

en rettferdig global klimaavtale og for å mobilisere for de nødvendige endringene og 

omstillingene vi er nødt til å foreta oss. Vi er i gang, men er langt fra ved målet. Også 

fagbevegelsen må ta et større ansvar for at et grønt skifte i næringspolitikken blir gjennomført. 

Nettopp fordi omstillingene er uttrykk for global solidaritet og vil føre til store endringer i 

arbeidsplassene, må fagbevegelsen være en aktivt aktør for dette skiftet. 2 av 104 paroler i de 

ti største byene i dagens demonstrasjoner - det er ikke nok!  

Visjonen om rettferdighet 

Kirken er forpliktet på en visjon om et rettferdig samfunn som ble beskrevet slik for 2500 år 

siden: «De skal bygge hus, og selv bo dem, plante vinmarker og selv spise frukten. De skal ikke 

bygge så andre får bo, og ikke plante så andre får spise. De skal ikke streve til ingen nytte, de 

skal selv få slite ut det de har laget med sine egne hender».  

La oss sammen bygge det landet videre, med rettferd og solidaritet som fane. God første mai! 

 


