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Insnöad
För er som älskar lagg och bräda, fjäll och alper, utförs och på
tvären... Jag jagar äventyr i snö som tö - sommar som vinter.

Mount Everest - världens soptipp?

Världens högsta berg är på väg att förvandlas till världens soptipp.
Men nu ska Mount Everest städas upp.
Över 8 ton skräp ska bäras ner från berget.
- Det är upprörande och sorgligt att se allt skräp som expeditionerna lämnar
efter sig, säger Tommy Gustafsson, svensk initiativtagare till projektet "Save
Everest 2011".
Världsarvet och den magnifika nationalparken vid Mount Everest lockar årligen
tiotusentals naturälskare, äventyrare och bergsklättrare. Turismen i området har ökat
kraftigt under de senaste åren. Nedskräpningen likaså.
Det mytomspunna berget bestegs för första gången 1953. Idag har över 4000 personer
nått den absoluta toppen.  
- Trycket är enormt, säger Tommy Gustafsson som är svensk initiativtagare till
projektet "Save Everest 2011"
- Vår målsättning med städoperationen är att göra Mount Everest till ett hållbart och
attraktivt resmål även för framtida generationer.
Den nepalesiska regeringen och lokala organisationer har involverats i projektet vilket
gör det unikt i sitt slag. Idén föddes av Wongchu Sherpa, världens kanske mest kända
sherpa som guidat superstjärnor som Arnold Schwarzenegger och Sting. 
- Det är otroligt viktigt för Nepal att vi har kunnat samlas runt denna fråga. Det handlar
om vårt land, vår framtid, våra barn...
- Det är min dröm att få städa upp Mount Everest, förklarar Wongchu Sherpa.

8 ton skräp
Den omfattande städoperationen där över 8 ton skräp ska forslas ner från berget till
baslägret kommer att utföras enbart av lokala sherpas.
- Målsättningen är att utbilda befolkningen i området i sophantering och återvinning så
att den här typen av aktioner inte ska vara nödvändiga i framtiden, säger Tommy
Gustafsson.
- Samtidigt måste vi öka medvetenheten bland besökarna som kommer till Mount
Everest.

   Lördag 29 januari 2011 - Tipsa Expressen

SM i snöbollskrig
Åsa Lundqvist, Reseredaktör
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Snygg bild! Anmäl

Sydpasset är ju världens högst belägna soptipp. För några år sedan skulle sherpa få
betalt en viss summa för varje tom syrgastub och sedan per kilo för alla sopor de bar
med ner, men det har tydligen inte funkat?

Skriven av Veronica K den 28 jan 14:15

Vaaa !!!! Anmäl

Här har jag hela livet gått omkring och trott att dessa naturfantaster inte lämnade
ens ett kolapapper efter sig, utan att man tog ner allt det man tagit upp. Fy så
attans besviken man blir, finns det inget sätt att kräva att man tar med soporna ner,
ifall de nu är så benägna att vilja klättra upp, annars skall de nekas tillträde till
topparna.

Skriven av christinas tyck o tänk den 28 jan 14:24

För att inte tala om... Anmäl

... alla lik, som sitter längs bergssidan

Skriven av Mulligan den 28 jan 17:57

Ett märkligt berg Anmäl

Frystorkade lik, i bästa fall täckta med blå plastsäckar. Och fortfarande, trots att
överåriga miljonärer "betalar" sig upp på Everest, så finns fascinationen med jordens
högsta berg kvar. Jag har varit i baslägret och ser det som en av mitt livs stora
upplevelser.

Skriven av Veronica K den 28 jan 19:32

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att få kommentera. För att logga in, klicka här.

Trackbacks

Trackback-url för det här inlägget är:

  http://blogg.expressen.se/TrackBack?b=insnoad&e=644593

Inlägget har 0 trackbacks

Tipsa

Vill du tipsa en vän om detta blogginlägg? Klicka här!

Nyhetsredaktör just nu:  Jenny Holmqvist
Ansvarig utgivare:  Thomas Mattsson
© AB Kvällstidningen Expressen, 08-738 30 00

Tipsa och tyck till på adressen:  tips@expressen.se
Telefonnummer till redaktionen: 08 - 738 30 00

En rad kända internationella och svenska äventyrare har slutit upp bakom
städoperationen. Bland de svenska ambassadörerna märks Lars Cronlund, Renata
Chlumska och Fredrik Sträng. Fredrik Sträng har deltagit i flera expeditioner och nådde
världens högsta punkt 2006:
- Det man tar med sig upp, det tar man med sig ner. Hur svårt ska det vara! Det
handlar om attityd och karaktär och det är där vi behöver få till en förändring.

Text av: Jenny Holmqvist
jenny.holmqvist@expressen.se

Skrivet av JennyHq den 28 jan 12:50
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