Uttalelse fra Kirkemøtet, 14. april 2015

Søndagsåpne butikker
Regjeringen har sendt på høring: ”Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne
butikker”. Kirkemøtet ber regjeringen om ikke å fremme forslaget for Stortinget.
Liberaliseringen av loven om helligdager og helligdagsfred bryter med viktige livsfremmende
fellesskapsverdier i samfunnet. Søndagen som hviledag og gudstjenestedag har i tusen år vært
formende for menneskers liv og kultur i vårt samfunn. Søndagens særpreg er avhengig av at den vernes
og ivaretas som en felles hviledag. Den er et viktig uttrykk for de kristne og humanistiske verdier som
vårt samfunn bygger på, jf. Grunnloven §2.
Konsekvensene av regjeringens forslag er mange, og Kirkemøtet påpeker at dette lovendringsforslaget
sendes på høring uten en forutgående utredning og konsekvensanalyse. Dette skjer på tross av at en
slik analyse har vært etterspurt både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, kirken og en
rekke andre samfunnsaktører.
Det er ikke noe folkekrav å viske ut forskjellen på hverdag og helg. En felles hviledag gir uken en rytme
som fremmer fellesskap og folkehelse. Annerledesdagen gir rom for familieliv og fellesskap,
gudstjenestefeiring, frivillig engasjement, idrett og kulturliv. Stress og hektiske hverdager truer
folkehelsen. Mange arbeidstakere vil oppleve forverrede arbeidsvilkår og bli fratatt mulighet til å delta i
det samfunnsbyggende tros- og kulturlivet på søndagene. Mange barn og unge vil miste nødvendig
foreldreoppfølging rundt helgeaktiviteter. Sårbarheten hos store grupper barn og unge vil øke.
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.
Lovverket gir rom for at mennesker av ulik tro kan ta fri for å feire noen av sine helligdager. Dette er
positivt og ønskelig. Søndagen som en felles hviledag er ingen trussel mot dette, og det har heller ikke
kommet noen krav om endring fra andre tros- og livssynssamfunn.
Kirkemøtet ber regjeringen om ikke å fremme forslaget for Stortinget.
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