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Saving Mount EvErESt 2011/2012

Vi har tidigare skrivit om den karismatiske bergsguiden Wongchu 
Sherpa, Äventyrsresors samarbetspartner i Nepal, och hans lovvärda 
städprojekt på Mount Everest. I våras genomfördes den första fasen 
av Saving Mount Everest 2011/2012 och över 8 ton avfall i form av 
syrgastuber, tält, klätterutrustning med mera forslades bort. För att 
stödja projektet ordnade Äventyrsresor samtidigt en supportresa. 
Mia Gefvert Sund var en av deltagarna.

På vilket sätt kunde ni följa städprojektet?
– Vi vandrade från Lukla hela vägen upp till 
Everest Base Camp och på slutet kom städexpe-
ditionen ifatt oss. Totalt var det cirka 30 klätt-
rare, guider och bärare som hade blivit utvalda 
för uppdraget där uppe. De hade Everest Base 
Camp som bas, alltså på 5 360 meters höjd, och 
skulle städa bergssidorna och vandringslederna. 
De jobbade ända upp till South Summit på 
8 750 meters höjd.

Hur bidrog ni till arbetet?
– Längs vandringsleden finns sopkorgar upp-
ställda och vi stannade titt som tätt för att laga 
de som gått sönder. I korgarna slängde vi också 
de plastflaskor, skräp och gamla rep som vi hit-
tade längs vägen, men där vi gick var det ändå 
ganska rent.

Vi drog också vårt strå till stacken genom att 
inte dricka vatten på flaska. I stället ingick det 
kokat vatten morgon och kväll som vi fyllde våra 
egna flaskor med. Och om vi köpte förpackningar 
med exempelvis snacks så tog vi med skräpet 
hem. Vi donerade också 300 dollar per person 
direkt till projektet.

Äventyrsresors samarbetspartner Wongchu 
Sherpa är initiativtagare till projektet Saving 
Mount Everest. Hur arbetar han?
– Han är grundare och ordförande för Everest 
Summiteers Association, en välgörenhetsorga-
nisation som bland annat verkar för att sprida 
information om Mount Everest. De stödjer också 
lokala sherpafamiljer som förlorat anhöriga på 
berget. Som en viktig del av projektet förhand-
lar Wongchu med Nepals regering för att få till 
stånd miljölagar som reglerar alla klätter- och 
vandringsexpeditioner på Mount Everest. Men 

det är svårt att komma till beslut, speciellt som 
Nepal drivs av en koalitionsregering bestående 
av 22 olika partier. Hela sop- och återvinnings-
frågan är komplex och korruptionen är utbredd 
bland tjänstemän och politiker. 

Det är ju en sak att inte skräpa ner, men hur 
löser nepaleserna återvinningen på berget?
– Man arbetar för att bygga upp ett hållbart åter-
vinningssystem längs hela Everestleden. Hur 
det ska gå till diskuterade vi med Anton Zuser, 
en återvinningsexpert från Österrike som var 
där för att analysera läget inför det kommande 
sophanteringssystemet. Han berättade att det 
faktiskt inte är så illa som man kanske skulle 
kunna tro. Det finns en begynnande medveten-
het hos lokalbefolkningen och det skräp som 
samlas ihop sorteras. Djuren får matresterna, 
plast och papper bränns och glas och metall 
grävs ner. Men på sikt måste man förstås hitta 
en bättre lösning eftersom sopor bara kan frak-
tas därifrån med flyg.

Vår grupp träffade också representanter för 
Eco Himal som tillsammans med Everest Sum-
miteers Association är den organisation som 
ansvarar för att driva projektet vidare, bland 
annat genom att utbilda lokalbefolkningen.

Hur kan man hjälpa till själv om man vill 
engagera sig och ta sitt ansvar?
– Först och främst ska man resa dit, eftersom 
turismen ger viktiga inkomster till landet. Sen 
ska man välja en researrangör som har ett håll-
bart förhållningssätt och gärna kolla vem eller 
vilka organisationer som de samarbetar med 
på det lokala planet. Har de till exempel regler 
för hur tungt en sherpa får bära? Råder de sina 
turister att inte köpa vatten på flaska? 

Stöd till 
utbildning

Den vinst som resan genere-
rade skänkte Äventyrsresor till 
byskolan i Chyangba, Wongchu 
Sherpas hemby. Lärarlönerna 
i Chyangba finansieras helt av 
Wongchu Sherpas företag Peak 
Promotion, Äventyrsresors sam-
arbetspartner i Nepal.

Mia GEfvErt SunD deltog i 
Äventyrsresors supportresa till  
Nepal våren 2011.

Från EvErESt baSE Camp ner till Lukla 
fraktades soporna i svenska Big Bag-
påsar. Wongchu Sherpa till höger.

turiStEr ocH LokaLBEfoLkninG hjälptes åt med städningen 
på de lägre höjderna. Många människor har också varit 
engagerade i organisationen av det stora städprojektet.


