
La 16an de oktobro 2014 
 

Novaĵoj pri Fukuŝima kaj la atomenergia situacio 

 
La akcidento de la Nuklea Centralo n-ro 1 de Fukuŝima jam fariĝis por 

multaj homoj unu pasinta afero en la historio, sed ankoraŭ nun la problemoj 
tute ne solviĝis kaj minacas nian vivon. Hodiaŭ mi raportos pri la situacio 
pri nukleaj problemoj en Japanio. 
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Kiel oni povos malmultigi kvanton de poluita akvo ? 
   Kiam Japanio invitis la Olimpikojn de 2020 al si, la ĉefministro 
deklaris al la mondo, ke la poluita akvo estas regata kaj ne kaŭzos 
problemon al la partoprenontoj, sed la fakto estas tute alia. Li mensoge 
invitis Olimpikojn al Japanio. 
   La Nuklea Centralo n-ro 1 staras sur subteraj akvaj fluoj, kaj ĉiun tagon 
400 tunoj da akvo enfluas sub la detruitajn reaktordomojn kaj poluiĝas. Se 
oni farus nenion pri tiu akvo, ĝi enfluus en la maron, sekve poluus la tutan 



maron en la mondo. Por eviti tion, TEPCO ĉerpas tiun akvon kaj metas ĝin 
en grandegajn akvujojn en la tereno de la Centralo. Do kiel malmultigi tiun 
enfluantan akvon estas tre grave. TEPCO provas tri rimedojn. 
1) Ĉerpi akvon antaŭ ol ĝi enfluos en la Centralon 

   TEPCO ekĉerpis tiun akvon en majo, 
intencante malpliigi la kvanton je 100 tunoj, sed 
ankoraŭ nun la efiko ne estas klara. Pro tio en 
aŭgusto TEPCO publikigis alian rimedon: ĉerpi 
akvon el la pontoj proksimaj al la reaktordomoj kaj 
forĵeti ĝin en la maron post kiam oni forigos 
radioaktivaĵojn el ĝi, sed la fiŝistoj en Fukuŝima 
forte kontraŭas tion, ĉar ili ne kredas TEPCO-n kaj 
timas pli da « misfamo » aŭ « malfamiĝo » de fiŝoj, 
kiun ili kaptas. 
2) Konstrui glaciigitan termuron ĉirkaŭ la detruitaj 

reaktordomoj 
   Oni planas konstrui glaciigitan 
termuron 1,5 kilometrojn longan kaj 30 
metrojn profundan. Por konstrui ĝin, oni 
komencis unue glaciigi la juntojn de la 
reaktordomoj kaj la subteraj tuneloj por 
forigi poluitan akvon el tiuj ĉi, sed ĝis nun 
oni ne sukcesis en tio. Multaj homoj nun 
dubas, ke oni sukcesos konstrui tiun 
grandegan termuron. 
3) Forigi radioaktivaĵojn per ALPS 

   ALPS estas maŝino, kiu kapablas 
forpreni 62 specojn de radioaktivaĵoj krom 
tricio. Oni planas plene funkciigi tri 
ALPS-on kaj ĝis la fino de la venonta marto 
senpoluigi 400 mil tunojn da poluita akvo el 
470 mil tunojn konservatajn en la tereno, 
sed sinsekve okazas problemoj en tiuj 

maŝinoj kaj oni ankoraŭ ne povas funkciigi ilin plene. Krome eĉ se oni 
sukcesos, restos tricio en la “purigita” akvo. Kiel trakti tiun akvon oni 
ankoraŭ ne decidis. TEPCO kaj la registaro kompreneble volas forĵeti ĝin 



en maron. 
 
Forprenado de nukleaj brulaĵoj el la reaktoroj 
   Por finforĵeti la detruitajn reaktorojn, oni devas unue forpreni brulaĵojn 
el la reaktoroj. El la reaktoro n-ro 4 oni komencis forpreni brulaĵojn el la 
akvujo en novembro 2013 kaj ĝis nun 80 procentoj da ili estas forprenitaj. 
   En la reaktoroj n-roj 1, 2 kaj 3 la nukleaj brulaĵoj fandiĝinte falis sur la 
fundo kaj oni eĉ ne scias, en kia stato estas la interno de tiuj reaktoroj, ĉar 
radioaktiveco estas tro forta, ke homoj ne povas alproksimiĝi. 
 
Mesaĝo de la urbestro de Hirono 
   La urbo Hirono situas tuj sude de la Nukleaj Centraloj de Fukuŝima. 
Sed jam de 4 jaroj estas permesite al la loĝantoj reveni hejmen pro ne tre 
forta radioaktiveco. Tamen multaj loĝantoj ne volas reveni pro timo pri 
radioaktiveco kaj pro la maloportunaj loĝkondiĉoj. Okaze de la 4a 
datreveno de la permeso, la urbestro Endoo parolis, citante vortojn de 
Joŝida Ŝooin (pensulo, 1830~1859) : 
 
   Ni volas forte paŝi antaŭen por restarigi nian urbon, ĉiam tenante revon, 
kiel Joŝida Ŝooin skribis: 
    Tiuj, kiuj ne havas revon, ne havas idealon, 
    Tiuj, kiuj ne havas idealon, ne havas planon, 
    Tiuj, kiuj ne havas planon, ne havas agadon, 
    Tiuj, kiuj ne havas agadon, ne havas sukceson, 

tial tiuj, kiuj ne havas revon, ne havas sukceson. 
(La ĵurnalo Fukuŝima-Minpoo, la 3an de oktobro 2014) 

Tamen la restarigo estos tre malfacile. Nun 1679 homoj, triono de la 
loĝantoj, revenis kaj loĝas en la urbo, sed ne nur ili sed ankaŭ aliaj 3000 
fremduloj loĝas. Ili estas laboristoj por la Nukleaj Centraloj. La urbo 
decidis havigi al si funkcion por riparado kaj forĵetado de ses reaktoroj de 
la Nuklea Centralo n-ro 1. En tiu situacio kiun revon loĝantoj povos havi? 
 
Rizrikoltado en la urbo Tomioka 
   La urbo Tomioka, en kiu staras la Nuklea Centralo n-ro 2 de Fukuŝima, 
estas proksima de la detruitaj reaktoroj, tial oni ne povas loĝi en ĝi. En la 
lasta jaro en kelkaj kampoj oni prove kultivis rizon por esplori la influon de 



radioaktiveco, kaj ĉiu rikoltita rizo estis 
forĵetita. Ĉi-jare unuan fojon post la nuklea 
akcidento oni rikoltis rizon por vendi en la 
kampoj en la distrikto Ŝimo-Koorijama. La 
kultivistoj, loĝante en la urbo Koorijama for 
de sia hejmo, fojfoje vizitas la kampojn. 
« Agrikulturo estas baza industrio de la urbo. 

Tiu rikoltado estas unua paŝo por la restarigo de la urbo », diris s-ro 
Ŭatanabe Jasuo. Oni klopodas produkti pli bongustan kaj malpli kostan 
rizon por la venonta jaro.  

(La ĵurnalo Fukuŝima-Minpoo, la 3an de oktobro 2014) 
 

La Nacia Vojo n-ro 6 en Fukuŝima estis malfermita 
   La 15an de septembro 2014 Nacia 
Vojo n-ro 6 inter la urboj Futaba kaj 
Tomioka (14 kilometroj) estis malfermita 
al aŭtomobiloj. Tiu parto estis fermita 
post la akcidento pro densa radioaktiveco. 
La Nacia Vojo n-ro 6 estas tre grava, 
ligante Tokion kun la urbo Sendai, do oni 
bonvenigas la malfermon. Tamen 
piedirantoj, biciklistoj kaj motorciklistoj 

ne povas eniri, ĉar ankoraŭ radioaktiveco estas forta. La 24an de septembro 
mia amiko veturis laŭ tiu vojparto kaj detektis 19,51 mikrosivertojn da 
radioaktiveco. Vi rememoru, ke la maksimuma limo, kiun la registaro 
decidis, estas 0,23 mikrosivertoj. 
 
Du elektraj kompanioj komencis diskuti pri forĵetado de siaj reaktoroj 
   En Japanio nun ekzistas 18 malnovaj reaktoroj, kiuj havas pli ol 
30-jarojn. Post la nuklea akcidento la reguloj pri nukleaj centraloj fariĝis 
pli severaj, tiel ke por plilongigi la vivon de tiuj reaktoroj pli ol 40 jarojn, 
oni devas adaptigi ilin al tiuj novaj normoj, elspezante multege da mono. 
Pro tio du elektraj kompanioj, Kansaja kaj Kjuuŝua, komencis esplori 
eblecon forĵeti kelkajn. Aliflanke, faronte tion, ili celas konvinki 
popolanojn pri refunkciado de novaj reaktoroj. 
 



61% de la popolanoj kontraŭas refunkciigon de reaktoroj 
   La 27an kaj 28an de septembro la 
Societo de enketado faris enketon pri 
diversaj temoj kaj ricevis respondon de 1675 
homoj el 3000. Pri la refunkciigo de 
reaktoroj enketitoj jene respondis : 
Demando : La registaro intencas refunkciigi 
la reaktorojn, kiujn la Nuklea Reguligada 
Aŭtoritato konstatos sekuraj. Ĉu vi estas por 

aŭ kontraŭ la refunkciigo de la nukleaj reaktoroj? 
  Por :    34,2% 
  Kontraŭ: 60,5% 
  Aliaj:    5,3%  

Viroj  : por : 44%, kontraŭ: 52% 
Virinoj: por : 24%, kontraŭ: 69% 

 

HORI JASUO 


