12 druknet i Ha Long bugten
Den 17. februar druknede 11 udenlandske turister og en vietnamesisk guide,
da en turbåd sank i det berømte turistområde Ha Long bugten.
To danskere var ombord, men de overlevede den tragiske ulykke, som skyldtes menneskelige fejl
Af Wilfred Gluud
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kibet ” Dream Voyage” havde forladt Bai
Chay havnen ved Ha Long by onsdag den
16/2 om eftermiddagen, med 21 udenlandske turister. De fleste back-packers i 20erne. Det
sejlede ca. 14 km, ud til Top Ti Beach hvor det lå
for anker for natten. Turisterne lå og sov, da båden
torsdag morgen omkring 04:45 sank. Kun 9 af de
21 turister nåede ud af deres trange kahytter inden
båden sank på få minutter.
Ligene af de 12 ofre blev fundet inden for syv
timer efter ulykken og omfatter følgende nationaliteter: britisk, USA, 2 fra Rusland, Japan, Frankrig,
2 svenske, Schweiz, australsk-vietnameser samt den
vietnamesiske turguide. De to svenskere var unge
piger på 19 og 20 år fra Karlstad, og ulykken har
fået omfattende dækning i Aftonbladet.
Af de 9 overlevende turister kommer 2 fra
Danmark og Italien samt fra Tyskland, USA,
Frankrig og Schweiz. De seks besætningsmedlemmer blev alle reddet.
Oberst Vu Chi Thuc, leder af politiet i Quang
Ninh provinsen udtalte sig 21/2 til Toui Tre: den
første gennemgang viser, at den 27-årige Van Thang
der havde ansvaret for motoren, glemte at lukke
ventilerne, der lod vand afkøle motoren på begge
sider af båden. Motoren var slukket om natten,
så der ikke var nogen pumpe til at fjerne vandet.

Hovedrøret brød derefter sammen så vand strømmede ind i rummene én efter én, oversvømmede
og sank skibet. Ifølge foreløbige konklusioner,
havde kaptajnen og besætningen ikke patruljeret
om natten, og da de opdagede oversvømmelsen
,var det for sent. Kaptajnen Nguyen Van Minh,
22 og Van Thang er anholdt for at overtræde
sikkerhedsreglerne på anklager der kan straffes
med fængsel.

Backpackerbåde
Bent Bernardi Sørensen fra Bravo Tours fortalte 17/2 til ekstrabladet.dk: ”Mange af bådene
dernede har hverken redningsveste eller andet
sikkerhedsudstyr ombord, og passagererne får
ikke sikkerhedsinstruktioner”. Disse både bliver
af rejseselskaberne kaldt for 'backpackerbåde'.
Pressechef i Albatros Travel Steen Albrechtsen
udtalte: ”De er ofte billigere end de andre både,
og derfor er det de både, som de unge backpackere
tit vælger at benytte”. Han har været i kontakt
med selskabets destinationschef i Vietnam, der
bekræfter, at det er en af disse 'backpackerbåde',
der var involveret i drukneulykken.
Det sunkne skib tilhørte Truong Hai Co Ltd.,
og politiet har bekræftet at samme selskab i september 2009 var involveret i en anden dødbringende
ulykke.
Her sank en båd under kraftig regn, og tre
udenlandske turister og en lokal guide druknede.
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En efterfølgende undersøgelse viste, at skibet havde
overtrådt en række forordninger, hvilket fik myndighederne til at reagere med strengere håndhævelse
af skibenes sødygtighed og registrering.
Det viste sig at turistfirmaet Nu Hoang i Hanoi
ikke havde licens til at drive international turisme,
og at guiden fra firmaet (som druknede) hverken
havde ansættelseskontrakt eller identitetskort som
guide fra ministeriet. Firmaet havde aftaler med
hoteller i Hanois gamle kvarter om at opsamle
turister, der ønskede at besøge Ha Long Bay.

Kontrollen skærpes
Quang Ninh provinsen overvejer strammere regler
for både der overnatter i Ha Long Bugten, og at
skærpe standarderne for at operere. Der er omkring
400 skibe der opererer på bugten og af disse ankrer
omkring 150 skibe op for natten, med mere end
1.200 turister dagligt. Den 26/2 havde lokale
myndigheder inspiceret 135 af de 151 turistskibe
der overnatter på bugten. Alle inspicerede skibe
havde de rigtige tilladelser til ophold natten over
og der var kun mindre overtrædelser af sikkerhedsbestemmelserne.
Ha Long Bugten er UNESCO verdens kulturarv site kendt for sine fantastiske kalkstensklipper,
og et af Vietnams mest populære turistmål. Det
ligger ca. 170 kilometer nordøst for hovedstaden
Hanoi. Sidste år besøgte 2,8 millioner området,
heraf over halvdelen udlændinge.
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