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Mange kommuner hverken kan eller vil 

betale for de hjælpere, der år efter år har 

deltaget og gjort det muligt for udviklings-

hæmmede at komme til årets Sølundfesti-

val i juni.

Sølundfestival har gennem mange år 

været en af årets store begivenheder for 

udviklingshæmmede. Hvert år siden festi-

valens start i 1986 er billetterne blevet re-

vet væk – efter 6 timer var der udsolgt. De 

senere år har salget gået mere trægt og 

med underskud til følge i 2011 på 500.000 

og i 2012 på 600.000. Underskuddene er 

dækket via støtte fra private og offentlige 

midler og sponsorater. I 2013 løb festivalen 

ved justering af budgettet lige akkurat 

rundt med et lille overskud.

Langt fra budgettet

I skrivende stund er kun 1.000.000 af de 

budgetterede 4 millioner i kassen til festi-

valen i 2014.

- Vi har været udfordret mange gange, 

men det her gør virkelig ondt, siger Lasse 

Mortensen og peger på de manglende 

muligheder for at få hjælpere med på festi-

valen som årsagen.

- Det er dybt katastrofalt for de udvik-

lingshæmmede, der har så meget brug for 

at komme ud og fe-

ste, opleve, møde 

andre, stifte nye be-

kendtskaber, holde i 

hånd og måske få 

en kæreste. Og det 

sølundfestival er i fare
Sølundfestivalen er enestående. Det er verdens største festival for udviklings-
hæmmede, men dens eksistens er nu truet, fordi de udviklingshæmmede, der 
selv kan og vil betale for deres faste hjælpere, ikke må.
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er stort problem for Sølundfestivalen, fort-

sætter Lasse Mortensen.

Han har oplevet tilmeldte institutioner, 

som er kommet i klemme og nu ønsker at 

framelde sig og have pengene tilbage.

- Det kan vi selvfølgelig ikke, men det 

er et konkret udtryk for en meget ulykkelig 

situation, hvor de udviklingshæmmede og 

institutionerne bliver presset.

Henvist til fremmede hjælpere

Lasse Mortensen har registreret nedgan-

gen i salget sideløbende med udsendelsen 

af en administrativ information fra Kom-

munernes Landsforening om, at kommu-

nerne ikke må tage betaling for ledsager-

ordninger.

De udviklingshæmmede må ikke betale 

deres faste hjælper i en institution til at 

tage med på festivalen. Praksis har gen-

nem mange år været, at kommunen har 

betalt lønnen, mens den udviklingshæm-

mede selv har stået for ledsagerens kost, 

transport, billetter etc.

Nu skal udgiften lægges ind i driften og 

taksten. Det har mange kommuner hver-

ken økonomi eller vilje til. Konsekvensen er 

at mange af de store oplevelser for de ud-

viklingshæmmede forsvinder. En af dem 

kan være Sølundfestivalen.

- Som reglerne er efter den administra-

tive information, skal en hjælper være pri-

vat eller fra en anden kommune. Det er 

ikke i orden, at de udviklingshæmmede bli-

ver henvist til helt fremmede hjælpere, som 

de ikke er trygge ved, siger Lasse Morten-

sen

Umyndiggørelse

- Det er også udtryk for en umyndiggørel-

se, at de ikke selv må betale deres faste 

kendte hjælper for at tage med på festiva-

len.

Lasse Mortensen understreger, at han 

ikke beskylder nogen parter for ”ond” vilje 

i forbindelse med reglerne. Det er en uhel-

dig proces, der har udmøntet sig i nogle 

regler, der har store og uacceptable konse-

kvenser for de udviklingshæmmede.

Ud over selve festivaldagene i juni ar-

rangerer Sølundfestivalen events som 

”Tov’li’ torsdag – den omvendte integrati-

onsfest”, Børn bryder grænser – et møde 

mellem handicappede og ikke handicappe-

de børn” og ”United by music – et 8 dages 

seminar og musikalsk møde mellem handi-

cappede musikere fra Europa”. 


