
 

Ledsagerordningen: Blå blok fra hensigtserklæring til handling 

Kære politikere i Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 

Et flertal af danskere har ønsket politisk vagtskifte i Folketinget. Det har vi i Sølund Musik Festival 
ingen holdning til. Men vi har en mening om den afgående regerings manglende vilje til at sikre, 
at 12.000 danskere med udviklingshæmning igen får mulighed for at få den kendte og 
kvalificerede ledsagelse, de har brug for, for at komme fri af indespærringen i deres bosted.  

"Det er at pisse på folk, der bare ikke kan pisse igen", siger chef for Sølund Musik Festival Lasse 
Mortensen. "Disse medborgeres handicap gør, at de kun i begrænset omfang selv kan råbe op om 
urimeligheden i deres muligheder for at deltage i livet.”  
 
Bare et helt almindeligt fritidsliv 
 
Lasse Mortensen understreger, at det ikke er jordomrejser eller skydiving på Fiji øerne til alle, der 
kæmpes for. Det er udviklingshæmmedes mulighed for en helt almindelig fritid, som alle andre 
borgere i Danmark tager for givet med udflugter, besøg hos kæresten, fodboldkamp, biograf …  
 
”Og JA”, fastslår Sølund Musik Festivals leder. ”… også muligheden for en gang om året at feste 
igennem på Kærlighedens Smukkeste Festival i Skanderborg, hvor rammerne er skruet sådan 
sammen, at mennesker med udviklingshæmning i tre dage er maksimalt mennesker og minimalt 
udviklingshæmmede.”  
 
Fra skåltale til handling 
 
Lasse Mortensens slutter: ”I de sidste 1½ år har politikere fx fra Liberal Alliance, Venstre og 
Dansk Folkeparti oprigtigt lyttet til os, der har forsøgt at give stemme til disse glemte 
medborgere. Vis Danmark at jeres positive tilkendegivelser som oppositionspartier er mere end 
verbal candyfloss. Vi har brug for politisk handling, der varigt kan sikre udviklingshæmmede 
mulighed for et minimalt mål fritidsliv fx via ret til tilkøb af kendt ledsager fra ens bosted og ret til 
en uges betalt ledsagelse om året.” 
 
Yderligere oplysninger: Festivalchef Lasse Mortensen lmt@solundfestivalen.dk Mob: 4041 1308 

Billedtekst: Peter AG fra Gnags fester igennem med 2015-publikum både på og foran scenen. 

Fakta om problematikken og om Sølund Musik Festival på næste side. 
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FAKTA: 

Om problematikken: 

I foråret 2013 præciserede socialministeriet over for KL, at beboere i kommunale botilbud IKKE 
selv må betale bostedets personale udgifter til ledsagelse til individuelle fritidsaktiviteter. Disse 
skulle udelukkende afholdes inden for botilbuddets i forvejen stramme budget(inkluderet i 
taksterne). Dette bevirkede, at den praksis, der igennem mange år har sikret, at selv de mest 
udsatte medmennesker med udviklingshæmning kunne tilkøbe sig kendt -/ - tryg ledsagelse af 
deres bosted til fx familiebesøg, biograf, festival eller ferie, med et blev forbudt. Det har i de 
seneste to år bevirket, at personer med de sværeste fysiske-/psykiske handicaps, på det 
nærmeste, er blevet indespærret i eget hjem.  

Om Sølund Musik Festival 

Sølund Musik Festival er verdens største og ældste (30 år) festival for mennesker med 
udviklingshæmning. Indtil socialministeriets præcisering for to år siden har festivalen hvert år 
kunnet melde ALT udsolgt på mindre end 8 timer. Et billetsalg svarende til knap 16.000 
dagsbilletter.  På trods af en halvering af ledsagerbilletprisen har festivalen i de seneste to år haft 
et fald fra 7.000 overnattende festivalgæster fx i 2012 til 1.800 overnattende festivalgæster i 
2015. Dertil kommer en nedgang i antallet af solgte billetter (2015) med omtrent 25% i forhold til 
2012. Vi kan tilligemed se, at vores publikum fra yderområderne i Danmark – herunder Sjælland 
– stort set er udeblevet. At festivalen stadig eksisterer, skyldes akut (og midlertidig) nødhjælp fra 
en række fonde, sponsorer og private donationer.         


