
La 13an de septembro 2013 
 

Rifuĝintoj en Okajama 

Post la nuklea akcidento en Fukuŝima ne nur fukuŝima-anoj, sed ankaŭ 
homoj en najbaraj gubernioj rifuĝis al aliaj gubernioj. La nombro de 
rifuĝintoj el Fukuŝima estas 149949 el la tuta loĝantaro de 2,1 milionoj. En 
la sekva paĝo estas la mapo pri tio. El ili 95853 loĝas en aliaj urboj en 
Fukuŝima kaj 53960 loĝas en aliaj gubernioj. 

Antaŭ ne longe mia amiko en Okajama, okcidenta gubernio de Japanio, 
sendis al mi broŝuron pri la vivo de tiuj rifuĝintoj. Mi tradukos ĝin. 
 
De kiuj gubernioj ili venis? 

1106 homoj ekloĝis en Okajama post la nuklea akcidento. La plej 
multaj devenas de jenaj gubernioj: 

Fukuŝima:  364 
Tokio:   201 
Ĉiba:   139 
Kanagaŭa:  108 
Ibaraki:   102 

Kiam okazis la nuklea akcidento, estis kelkaj vento-fluoj, kaj unu direktis 
sin al Tokio. Ĉiuj 4 gubernioj krom Fukuŝima situas laŭ tiu vento-fluo, do 
ekestis lokoj kun densa radioaktiveco. Multaj patrinoj terurite fuĝis 
okcidenten. Tamen por translokiĝi kaj havi novan vivon en alia loko, oni 
bezonas decidon kaj kondiĉaron. Kiamaniere rifuĝintoj en Okajama decidis 
kaj vivas nun? 



 
 

Mapo de la gubernio Fukuŝima 

 

 
Nuklea Centralo 1 

 

 

Nuklea Centralo 2 

 

 

 

 

 

Kie loĝas rifuĝintoj?  
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Mi estas ĝoja en Okajama 
S-ino Haŝimoto Jooko kun unu infano, de Ibaraki al la urbo 
Okajama. Ŝiaj edzo kaj alia infano restas en Ibaraki 

Kiam okazis la nuklea akcidento en Fukuŝima, multaj radioaktivaĵoj 
estis disĵetitaj. Mi vidis televidon pri la akcidento, kaj tuj rememoris, ke 
multaj homoj ankoraŭ suferas en Ĉernobil. Mi aŭdis, ke troviĝas tre 
poluitaj lokoj eĉ 600 kilometrojn for de Ĉernobil. Mi estis terurita, sed 
decidi fuĝi estis malfacile. Mi havis multajn valorajn aĵojn kaj homojn en 
Ibaraki, sed mi elektis sanon kaj vivon de miaj infanoj kiel la plej valorajn. 
Nun mi sentas min feliĉa, ĉar ĉi tie mi povas enspiri aeron profunde kaj 
sekigi lavaĵojn ekstere. Mi forte deziras, ke Okajama ne estu poluita. 
 
Okajama estas tre agrabla loko 
                 S-ino Kurokaŭa Suzuko kun filino, de la urbo 

Nagarejama, Ĉiba, al la urbo Sooja, Okajama. Ŝia 
edzo restas en Tokio. 

   Ekde majo 2011 mi ekloĝis en la urbo Sooĵa kun mia filino. Tiutempe 
la nordokcidenta distrikto de Ĉiba estis poluita pro la nuklea akcidento, kaj 
mi decidis rifuĝi por evitigi al mia filino malbonan radioaktivan influon. 
Mia edzo ankoraŭ loĝas en Tokio. 
   La urbo Sooĵa estis tute fremda por mi ĝis tiam, sed troviĝas tre 
bonkoraj homoj, kiuj subtenas nin, kaj poste ni povis lui domon. Multaj 
homoj en Tokio vivas tute fremde unu kun la alia, sed ĉi tie homoj estas 
agrable amikaj al ni. Mi ne povas vidi, kiel estos mia vivo en la estonteco, 
sed kiam mi sentas min malĝoja kaj soleca, la bela naturo de Okajama 
konsolas min. 
 
Nia vivo ekstabiliĝas 
                 S-ino E.F kun edzo kaj du infanoj, de Fukuŝima al la 

urbo Takahaŝi, Okajama 
   Unu tagon post la tertremo eksplodis la nukleaj reaktoroj. Mia domo 
estis 60 kilometrojn for de la centralo, sed en tiu nokto mia 2-jara filino 
havis altan febron, en la sekva tago ankaŭ mi same suferis, kaj mi ekhavis 
grandan maltrankvilon pro la nuklea akcidento. 
   Mi devas protekti miajn infanojn! Mi devas rifuĝi kun miaj infanoj al 
sekura loko! Kvin tagojn post la akcidento mi forlasis Fukuŝima-on. Mi 



sola stiris la aŭtmomobilon kun tremantaj manoj. Mi transiris la neĝan 
monton al la gubernio Jamagata, kaj pli poste al Mijagi, kie estas miaj 
gepatroj. 
   Mia edzo, arbarkulturisto, restis en Fukuŝima, sed la akcidento influis 
lian laboron. Ni serĉis laboron en interreto kaj decidis translokiĝi al 
Okajama, kiu estas  abunda je arbaroj. Okajama estis tute fremda loko al 
ni, sed nun ĉirkaŭtate de la bela naturo kaj amikaj homoj, ni ekhavas 
stabilan vivon ĉi tie.  

 
Malsaniĝo de mia infano ŝokis min 
                 S-ino T.K kun edzo kaj du infanoj, de Ibaraki al la 

urbo Akaiŭa, Okajama 
   Kiam mi aŭdis, ke la nukleaj reaktoroj estas en la kriza stato, mi tuj 
pakis necesaĵojn en la aŭtomobilon kaj ekiris al la gubernio Gunma, kie 
miaj gepatroj loĝas. Reaktoro n-ro 1 eksplodis. En tiu tago mia filino multe 
nazsangis. Kaj en la sekva tago ankaŭ miaj nevino, frato kaj patrino 
nazsangis. La distanco inter Fukuŝima kaj Gunma estas 200 kilometroj, do 
mi tute ne antaŭvidis, ke tia afero okazos. Poste la registaro malpermesis 
surmerkatigi legomojn el Gunma. Kiam ni revenis al Ibaraki, mi sciis, ke 
aero, maro kaj akvo estas poluitaj. 
   Mi volas doni sekurajn manĝaĵojn al miaj infanoj! Mi volas, ke ili ludu 
ekstere ĝis sia kontento! Pentasnte tion, mi decidis translokiĝi. 
   Troviĝis kelkaj elektoj. Mi elektis Okajama-on, ĉar ĝi estas tre for de 
Fukuŝima, situas en la sama insulo Honŝuu kaj malofte suferas pro 
kataklismoj. Nun miaj infanoj ludas libere, kaj ni vivas trankvile. 
 
Ni vivas en la amikaj retoj ĉi tie 

S-ino Tajasu Eri kun edzo kaj du gefiloj, de Urajasu, Ĉiba, al 
la urbo Cujama, Okajama.    

Pro la nuklea akcidento mia eksa urbo Urajasu en Ĉiba fariĝis tro 
poluita. Oni trovis arbustaron en iu parko poluita je 30000 bekereroj por 
unu kilogramo, sed la urbo kaj la registaro estis tro ekonomicentraj. Mi 
sciis, ke nur ni, gepatroj, povas protekti niajn gefilojn. Dum unu jaro ni 
pripensis pri nia estonteco, kaj fine ĉesis labori tie kaj decidis translokiĝi al 
Okajama. Lastan jaron ni vojaĝis en Okajama dum 10 tagoj por trovi 
taŭgan lokon, kaj kiam ni vidis la belajn riverojn de la urbo Cujama, mi 



elektis tiun urbon. Mi nun laboras en la urba oficejo. Niaj 2-jara kaj 5-jara 
gefiloj ĝoje ludas en la freŝa aero. Ni sentas nin tre feliĉaj, translokiĝinte ĉi 
tien. 
 
Ĵus antaŭ la bebnasko mi venis ĉi tien 

S-ino Ŭatanabe kun filino, de la urbo Iŭaki, Fukuŝima, al la 
urbo Tamano, Okajama. Mia edzo venos ĉi tien en aŭgusto. 

   En marto 2011, mi estis graveda je 9 monatoj. Okazis la nuklea 
akcidento. Mi rifuĝis al la hejmo de mia parenco for de la centralo en 
Fukuŝima. Tie mi vizitis la najbaran hospitalon, sed ĝi abrupte fermiĝis. Mi 
estis ŝokita kaj sentis min tre maltrankvila. Mi devis serĉi hospitalon, kie 
mi povos naski bebon, kaj telefonis al mia bofratino en Okajama. En la 
sekva tago mi ekveturis per trajno kaj per aviadilo. Mi nenion havis, eĉ ne 
subvestojn. 
   Dek tagojn post kiam mi trovis la loĝlokon, mi naskis bebon. Multaj 
homoj donacis al mi vestaĵojn kaj ĉiutagaĵojn por mia bebo kaj mi. Mi 
aperis en ĵurnalo, kaj pli multaj homoj sendis al mi leterojn, vestaĵojn kaj 
librojn. Jam pasis du jaroj, sed kelkaj ankoraŭ nun vizitas min. 
 
Mi Dankas al Okajama 
                           S-ino J. kun du gefiloj, de la gubernio 

Mijagi al la urbo Okajama 
   En marto 2011, ĉiun tagon senĉese okazadis tertremoj. Miaj gefiloj estis 
tiel teruritaj, ke ili ĉiam premis sin al mi. Ni ne povis endormiĝi facile. Pro 
la timo pri la eventualaj grandaj tertremoj kaj pri malsaniĝo de miaj gefiloj 
pro radioaktiveco, mi decidis fari ĉion, kion mi povas fari, kaj translokiĝis 
al Okajama.  
   Mia domo en Mijagi estis parte detruita. Kutime homoj en tia kondiĉo 
ne rajtas ricevi loĝejon senpage, sed la urbo Okajama, malsame kiel aliaj 
urboj, bonkore liveris al mi domon. Mi tre dankas al la urbo Okajama. 
 
Kial Okajama? 
   Okajama akceptis 992 rifuĝintojn, sekvante Osakon (1132) kaj 
Okinavon (1002). Ĝi okupas trian lokon inter la 23 gubernioj en la 
okcidenta Japanio. Prof. Gotoo Noriaki analizas la kialojn: 
 1. Diversaj organizoj por helpi suferantojn frue estis starigitaj. 



 2. Diversaj informoj estas senditaj vaste per interreto. 
 3. Troviĝas aktivaj kunordigantoj, kiuj ligas tiujn organizojn. 
 4. Troviĝas amikaj rilatoj inter tiuj organizoj kaj inter malnovaj kaj novaj 
loĝantoj. 
 5. Okajama estas kompakta kun relative grandaj urboj, kamparoj kaj 
montaroj. 
 6. Okajama situas en oportuna loko, ligite per rapidtrajnlinioj kaj 
aviadilreto al ĉiuj direktoj. 
7. La klimato estas milda kun riĉaj agrikulturaj produktaĵo kaj fiŝaĵoj. 

En la broŝuro troviĝas paĝoj kaj informoj pri subtenaj organizoj, 
renkontiĝoj, organikaj vendejoj, infanoj kaj novaj entreprenoj pere de 
rifuĝintoj.  
 
Tamen multaj ne estas feliĉaj 
   Supre estis nur feliĉaj voĉoj, sed en efektiveco multegaj homoj suferas. 
La 26an de aŭgusto la ĵurnalo Fukuŝima-Minpoo raportis pri suferoj de 
rifuĝintoj per jenaj rubrikoj: “Seriozaj estas koraj afliktoj – izoliteco, 
malfacila vivteno kaj malsaniĝo”. Jene estas la enhavo: 

“La gubernio Fukuŝima malfermis ‘la Centron por solvi afliktiĝon de 
rifuĝintoj’ en aprilo 2012. Venas multaj voĉoj. Pli ol duono de tiuj rilatas al 
sendormemo kaj maltrankvilo. Iuj suferas pro melankolio aŭ alkoholismo. 
Ju pli longiĝas vivado en rifuĝejo aŭ en aliaj gubernioj, des pli multiĝas 
suferoj pri vivteno. Laŭ enketo en 2012 al 66014 homoj rifuĝintaj en 13 
urboj en Fukuŝima, 4677 homoj (7%) bezonas helpon pro sia mensa streso. 
La gubernio planas starigi similajn centrojn en la gubernioj Jamagata, 
Niigata kaj Tokio, kie entute 20000 homoj rifuĝinte loĝas”. 
 
Mortoj rilatantaj al la katastrofo 
   En la cunamo mortis 1599 homoj en Fukuŝima, kaj poste pro la cunamo 
kaj la nuklea akcidento multaj homoj rifuĝis en fremdajn lokojn. Pro la 
malbona kondiĉo en la rifuĝejo, longa rifuĝado, malsaniĝo kaj sinmortigo 
en malespero jam 1539 homoj mortis. Aliaj 109 mortoj povos esti 
agnoskitaj kiel tiaj mortoj, do estas certe, ke la nombro de “mortoj rilatantaj 
al la katastrofo” superos tiun de rektaj mortoj pro la cunamo.  
   La kialoj de la mortoj estas “laciĝo en rifugejo” (33,7%), “laciĝo dum 
rifuĝado” (29,5%), “manko de kuracado pro malfunkciado de hospitaloj 



(14,5%) kaj “sinmortigo” (9 homoj, 1,2%). 
   La nombroj de mortoj rilatantaj al la katastrofo en la la aliaj du 
gubernioj estas 423 (Iŭate) kaj 869 (Mijagi), do la nombro de mortoj en 
Fukuŝima estas multe pli granda. Pro la nuklea akcidento, rifuĝintoj en 
Fukuŝima estas duoble pli multaj kaj ili ne havas esperon por sia estonteco. 
  

La nuklea akcideno detruis pacan vivon de multaj homoj, sed la 
registaro kaj la industria mondo ne sentas sin kulpaj, male plu intencas 
antaŭenigi la ĝisnunan danĝeran energipolitikon, depandantan de 
atomenergio. Ili estas vere frenezaj!  

 
 
HORI JASUO 

 


