La 13an de decembro 2015
Denove la monto Ŝinobu
Profitante Zamenhofa Festo de la Fukuŝima-Esperanto-Societo okazinta
la 10an de decembro, mi vojaĝis al la urbo Fukuŝima kaj denove vizitis la
monton Ŝinobu.
Forteco de radioaktiveco en diversaj lokoj
Mi mezuris radioaktivecon sur la kajo de la kugla trajno Ŝinkansen, kaj
la cifero estis 0,09 mikrosivertoj. Tiu cifero tute ne estis timiga, ĉar la
legistara normo pri radioaktiva poluo komenciĝas ekde la cifero 0,23
mikrosivertoj hore (1 milisiverto jare). Tutmonde oni akceptas tiun
normon kiel akcepteblan homan elmetiĝon al radioaktiveco. Laŭ la japana
leĝo ordinaraj homoj ne rajtas/povas loĝi en la lokoj poluitaj pli ol 0,23
mikrosivertojn hore. En Fukuŝima (kaj en iuj najbaraj urboj) oni purigas
tiajn lokojn, skrapante poluitan teron kaj lavante poluitajn murojn kaj
tegmentojn, por ke la lokoj fariĝu malpli poluitaj ol 0,23 mikrosivertojn.
Apud la stacidomo de Fukuŝima mi pruntprenis biciklon. Mi tuj ŝaltis
mian dozmetron kaj trovis, ke la ciferoj estas 0,29. Tiu cifero timigis min.
Ĝi superis la normon! Poste, biciklante al kaj en la monto Ŝinobu, mi
mezuris radioaktivecon en multaj lokoj. La rezultoj estis jenaj :
1. Trotuaro 100 metrojn for de la stacidomo : 0,24~0,27
2. Strateto apud la gubernia muzeo : 0,23~0,24
3. Flueto piede de la monto Ŝinobu: 10,7!!!
4. Ĝardeno de la muzeo : 0,18
5. La templo Henŝoo-in: 0,26~0,42
6. Loko sur la vojo en la monto : 0,53~0,90
7. Pli alta loko sur la vojo en la monto : 0,35
8. La belvidejo n-ro 2 : 0,23
9. La parko en la monto : 0,17 (tie estis informo pri radioaktiveco de la 9a
de septembro kaj la cifero estis 1,25.)
10. Ĉe la pinto apud la televidturo: 0,73
11. La templo Haguro : 0,32
12. La supera mezlernejo Toorjoo piede de la monto : 0,31

En la maldekstra foto la ŝildo
montras la vojon al ŝintoisma templo
nomata « Aera Granda Dio ». Unuan
fojon mi vidis tian strangan templan
nomon. La dozmetro montris 0,90
mikrosivertojn. La templo staras en
tiom malpura loko. En la ŝildo apud
« la Granda Dio » estas skribita
maldekstre
« Manĝaĵkonserva
Inari-dio ». Mi elkore preĝis al tiuj dioj, petante: « Se vi estas dioj de aero
kaj manĝaĵoj, purigu la aeron kaj la manĝaĵojn de Fukuŝima! »
Efiko de purigado
Sur la suda piedo de la monto Ŝinobu tuj malantaŭ la Gubernia Muzeo
estas templo kaj pli ol dek domoj. Kiam mi venis ĉi tien en novembro,
laboristoj purigis la teron ĉirkaŭ la domoj apud la templo. Mi mezuris
radioaktivecon en tri lokoj, kaj la ciferoj estis 0,36, 043 kaj 0,32. La efekto
de la purigado ne estis granda. Kaj kien oni portis tiun skrapitan poluitan
teron ? Vidu la foton.
Antaŭ la enirejo de la domo estas
io verde kovrita. En ĝi estas skrapita
tero, unue kovrata de sakoj da
nepoluita tero kaj due de la plasta
tuko. Ŝajnis, ke tiu domo jam ne
estas priloĝita. Eble la loĝantoj
fuĝis ien pro alta radioaktiveco. Eĉ
se la domo kaj la ĝardeno estus
sufiĉe purigitaj, ili ne volus loĝi ĉi
tie, ĉiam frontante al tiu monto de radioaktivaĵo.
En alia distrikto laboristoj purigis la domojn kaj teron. Ili venis de la
gubernio Aiĉi, 1000 kilometrojn for de Fukuŝima. Certe mankas laboristoj
en Fukuŝima, do nun venas multaj laboristoj el aliaj gubernioj. Ili skrapis la
teron kaj enmetis ĝin en plastajn kestojn, kaj poste faris monton da kestoj
kaj kovras ĝin per plasta tuko. Mi mezuris radioaktivecon de la tero en tiu
kesto. La cifero estis 0,78.

Mi mezuris radioaktivecon de la purigita ĝardeno. La ciferoj estis 1,10,
0,96 kaj 0,98, do surprize la purigitaj lokoj estis pli poluitaj ol la skrapitaj
tero kaj herboj. La purigado tute ne efikis. La laboristoj sincere laboris, do
mi devis konkludi, ke purigado mem ne efikas
multe. Poste, certe envenos de la monto akvo
enhavanta radioaktivecon kaj denove plipoluos
la teron. Do iuj argumentas, ke purigado estas
senutila kaj misuzo de mono, kaj ke oni uzu
monon por pli valoraj aferoj.
Se ni ne vidas, ĉio estas pura
Vespere ni havis tre ĝojan tempon en la varmfontejo Iizaka. Matene la
11an de decembro mi mezuris radioaktivecon de la tereno de la hotelo. La
ciferoj estis 0,65~0,72. En alia loko sur la gazono la ciferoj estis 0,82~0,90.
Mi hastis al la fukuŝima-anoj, kiuj paŭzis en la vestiblo de la hotelo, kaj
montris la dozmetron, sed neniu montris intereson pri tiuj ciferoj. Tiuj
ciferoj tute ne estas novaĵo al ili. Ili ne povas ŝanĝi la situacion, do ili devas
vole nevole adaptiĝi al la situacio.
Tamen mi ne povas kritiki ilin pro ilia sinteno. Samo okazas en mia
gubernio. Post la eksplodoj de la nukleaj reaktoroj radioaktivaj nuboj venis
al mia gubernio kaj poluis la teron, sed nun oni neniam menciis tion, nek
mezuras radioaktivecon. Ni vivas laŭ la proverbo: « Se ni ne vidas, ĉio
estas pura ». Kaj la registaro agas pri atomenergio laŭ alia, nova proverbo:
« Se ĝi ne vidas, ĉio estas sekura ».

Purigado en la vilaĝo Iitate
Revenante de la monto Ŝinobu, mi vizitis « Placon pri purigado »
situantan najbare al la stacidomo. Ĝi estis fondita aŭ aŭspiciita de la
registaro kaj la gubernio Fukuŝima por doni informojn pri radioaktiveco kaj
purigado al la loĝantoj. En la oficejo mi trovis informon pri la nuna stato de
purigado en diversaj urboj kaj vilaĝoj. Mi estis surprizita vidi la informojn
pri la vilaĝo Iitate.
Iitate situas ne proksime al la nukleaj centraloj, sed 60 kilometrojn for
de tiuj, do la 6500 vilaĝanoj komence opiniis, ke la eksplodoj estas aferoj
de aliaj homoj, sed poste ili sciis, ke la nukleaj nuboj pasis tra la vilaĝo kaj

multe poluis ĝin, kaj nun ĉiuj vilaĝanoj rifuĝis en aliajn urbojn kaj neniu
loĝas en la vilaĝo. En tiu vilaĝo nun laboras 7500 laboristoj, plejmulte el
aliaj urboj kaj gubernioj, por purigi ĝin. Tre eksterordinara afero !
En la libro « Madei-a vilaĝo Iitate » la aŭtoraj ges-roj Hasegaŭa Keniĉi
kaj Hanako, kiuj estas/estis loĝantoj de la vilaĝo, detale skribas, kiel oni
purigas la vilaĝon. Mi resume tradukos ĝin.
*Madei: loka vorto, kiu signifas « sincere, zorege, diligente ».

En januaro 2012 la ministerio pri medio publikigis la planon de
purigado en dense pouitaj 11 urboj kaj vilaĝoj. Laŭ ĝi la purigado finiĝos
ĝis la fino de marto 2014.
En septembro 2013 ĝi publikigis, ke la purigado ne finiĝos laŭplane kaj
ke rilate al Iitate la purigado pri domoj daŭros ĝis 2016.
En la plano pri purigado en Iitate la ministerio celas 5 milisivertojn jare,
dum en aliaj urboj kaj vilaĝoj la celcifero estas 1 milisiverto jare. La
vilaĝestro Kanno volas plej frue revenigi la loĝantojn en la vilaĝon kaj pro
tio li decidis tiun ciferon kiel la celon, sed ĉu la loĝantoj povos vivi
trankvile en la lokoj pli poluitaj ol en la speciale permesitaj lokoj en
hospitaloj kaj esplorejoj pri radioaktiveco kaj en la vilaĝoj en Ĉernobil?
Modelo de
purigado

Laŭ
la
plano de la
ministerio
ĝi
purigas jenajn
lokojn: domoj,
oficejoj,
komunaj
konstruaĵoj, stratoj, kampoj kaj arbaroj ĉirkaŭ la domoj. Oni purigas
konstruaĵojn kaj stratojn per altapremaj akvoŝpruciloj, skrapas teron ĝis la
profundo de 5 centimetroj 20 metrojn radiuse ĉirkaŭ la domoj kaj viŝas
murojn kaj tegmentojn per paperaj tualetoj, sed 75% de la vilaĝo estas
kovrata de arbaroj, do baldaŭ akvo, tero kaj folioj enhavantaj
radioaktivecon vojaĝos en la « purigitajn » ĝardenojn kaj kampojn kaj

denove poluos tiujn.
Poste kien oni metu tiujn poluitajn teron, herbojn, branĉojn, foliojn,
paperajn tualetojn, estas grava problemo. En la gubernio Fukuŝima oni
devos konservi 28 milionojn da poluitaĵoj ie, kaj la ministerio planas
konstrui konservejojn en la urboj ĉirkaŭ la nuklea centralo n-ro 1 de
Fukuŝima kaj funkciigos ilin en januaro 2015. Ĝis tiu tempo oni devas
konservi la poluitaĵojn provizore en la vilaĝo, tial ĉie oni vidas montetojn
de nigraj sakoj (fle-con-bag, fleksible container bag) enhavantaj
poluitaĵojn.

Sed la plano de tiuj konservejoj ankoraŭ restas plano. Respondeculoj de
la ministerio respondadas : « Ni ne scias, kiam tiuj konservejoj
finkonstruiĝos ». (Fino de la resumo)
En « Placo pri purigado », mi demandis la oficiston, ĉu ne mankos
laboristoj de purigado. La respondo estis : « La plej granda minaco estas
Tokiaj Olimpikoj. Oni pagos pli da salajro al laboristoj pri la konstruado
rilata al Olimpikoj, do multaj laboristoj forlasos Fukuŝima-on kaj sekve
mankos laboristoj pri purigado ».
La situacio estas serioza, sed la registaro kaj la ĉefministro estas tre
optimismaj aŭ senpensaj. Ili agadas laŭ la proverbo: « Se mi estas en ordo,
ĉio estas en ordo ».
HORU JASUO

