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På rette spor – dinosaurer lokker turister til 
Lesotho     

 

 

Subeng Dinosaur Youth Co-operative startede i 2007 og har nu omkring tolv medlemmer. Som 

navnet allerede indikerer, består kooperativet hovedsageligt af 

unge kooperatører, der er ivrige efter at få sig et arbejde. Subeng 

Dinosaur Youth Co-operative befinder sig i  byen Hasimone i den 

lille afrikanske stat Lesotho, der er omgrænset af Sydafrika.  

I Subeng Dinosaur Youth Co-operative består de unges arbejde i 

at lokke turister til at se på spor fra dinosaurer!  

Kooperativet sælger guidede ture og kunsthåndværk, der er stærkt 

inspireret af de spor som de kæmpe uddøde krybdyr, der levede 

på Jorden for 230 millioner år siden, har efterladt. For at gøre 

opmærksom på de guidede ture, har kooperatørerne fået sat 

vejskilte op med henvisning til dinosaursporene. Et tiltag, der har 

øget antallet af besøgende og dermed forbedret de unges 

indtjening. De unge kooperatører har også bygget en stenhytte med græstag. Her holder de møder 

og sælger deres håndværk til turisterne. Alle de penge som de unge tjener på både de guidede 

ture og på salget af kunsthåndværk bliver geninvesteret i kooperativet. Selv om det ikke drejer sig 

om særlig mange penge, giver kooperativets indtjening de unge mulighed for at købe mad samt 

nye materialer, så de kan producere endnu flere kunsthåndværk. 
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Interessant nok, er de unge medlemmer af den opfattelse, at det selvfølgelig vil tage tid for 

kooperativet at vokse sig stort. Men de unge håber også, at med tiden vil kooperativet kunne give 

dem en betydelig større indtægt, så de bedre er i stand til at kunne klare sig.  

Kooperatørerne kommer dagligt for enten at give guidede ture til 

turisterne eller lave kunsthåndværk. Selv om de unge er arbejdsløse og 

uden en chance for at få sig et fast job, anser de alligevel deres arbejde i 

kooperativet som et rigtigt job. Et job, der giver dem mulighed for at 

udvikle sig selv og have et levebrød.  

For de unge er kooperativet et middel til at de får noget konstruktivt ud af 

deres hverdag. De unge tror, at hvis kooperativet ikke eksisterede, ville de 

måske være mere tilbøjelige til at blive involveret i kriminelle eller 

risikobetonede aktiviteter som fx at tage stoffer eller drikke. En ting er dog 

sikkert, arbejdet og engagementet i kooperativet har bragt de unge på 

rette spor! 

 

Navn: Subeng Dinosaur Youth Co-operative 
Branche: Turisme 
Land: Lesotho 
Medlemmer: 12 

 


