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Lesotho har to lærerforeninger, Lesotho Association of Teachers, LAT og Leso-

tho Teachers Trade Union, LTTU – etableret i hhv. 1995 og 1994.  

LAT har ca. 4000 medlemmer og LTTU har ca. 3500 medlemmer. 

Antallet af offentligt ansatte lærere i Lesotho er ca. 16.000. De to lærerforenin-

ger har således organiseret omkring 40 % af de ansatte lærere.  

Medlemskontingentet svarer til ca. 10 kr. om måneden. Lærerlønningerne 

varierer efter anciennitet og ansættelse. En nyuddannet lærer tjener ca. 750 kr. 

om måneden og skoleleder med højeste anciennitet tjener 1500 kr. 

Det er et ”fritidsjob” at være lærerformand i Lesotho. Medlemsgrundlaget og 

kontingentets størrelse rækker ikke til at betale en halvtids – og slet ikke en fuld-

tids formand. Det samme gælder hovedstyrelsesmedlemmer, kredsledere osv., 

der alle arbejder ulønnet i deres fritid. Men både LAT og LTTU har ansat hen-

holdsvis en sekretær (LAT) og en juridisk rådgiver (LTTU).  

 

Projektets formål er at styrke lærerforeningerne, så de bliver bedre til at indgå 

aftale om bedre løn- og arbejdsforhold samt bidrage til at øge kvaliteten i under-

visningen – til gavn for Lesothos børn og unge. 

 

Projektet blev indledt i januar 2018 og forventes afsluttet ved udgangen af 2022.  

Projektets budget er på ca. 300.000 kr., finansieret af Danida gennem CISU. 

 

• Lesotho er omgivet af Sydafrika og er på størrelse med Jylland med ca. 

2,3 mio indbyggere. 

• Landet er formelt et kongedømme, men styres reelt af en valgt præsident 

og et valgt parlament. Valgperioden er 5 år. 

• Landet er meget bjergrigt og kun 10% af landet er opdyrket, hvorfor 

85% af landets fødevarer må importeres fra Sydafrika. 

• En stor del af den voksne befolkning arbejder som migrantarbejdere i 

Sydafrika – i landbrug, miner og som tjenestefolk. 

• BNI pr. indbygger pr. år i Lesotho er 1160 USD (ca. 7200 kr). Til sam-

menligning er Danmarks BNI 60.000 USD (ca. 370.000 kr).  

• Lesotho bruger 7% af BNI til uddannelse, hvor Danmark bruger 7,8%. 

 

Børnene begynder i skolen, når de er 6 år og der er 7 års obligatorisk skolegang. 

Under 25% af eleverne fortsætter i 8. klasse og endnu færre gennemfører 10. 

klasse. Ganske få gennemfører en faglig uddannelse eller ungdomsuddannelse. 

Langt de fleste lærere er uddannede. Det tager 3 år at blive lærer efter en toårig 

studentereksamen. 

Der er ca. 1500 skoler for 1. – 7. klasse og ca. 350 skoler, der går til 10. klasse. 

 

Projektets udviklingsmål søges opnået gennem en række kurser / workshops, 

hvor lærerforeningernes ledelser på distrikts- og nationalt drøfter foreningernes 

mål og strategier og udarbejder budgetter og detaljerede arbejdsplaner for opnå-

else af disse mål. Endvidere uddannes de i forhandling, mødeledelse, kommuni-

kation og konflikthåndtering, således at der kan indgås aftaler på lokalt, di-

strikts- og nationalt niveau. Projektets vision er, at samarbejdet mellem de to læ-

rerforeninger på længere sigt vil føre til en sammenlægning af LAT og LTTU. 
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