La 30an de decembro 2014
Vizito al rifuĝintoj en la urbo Aidu-Ŭakamacu
La 29an de decembro 2015 « la Societo de la urbo Maebaŝi celanta
nuligi ĉiujn nukleajn reaktorojn el Japanio » organizis viziton al rifuĝintoj
loĝantaj en la urbo Aidu-Ŭakamacu de la gubernio Fukuŝima.
La nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima troviĝas laŭ la marbordo de la
Pacifika Oceano en Fukuŝima. La loĝantoj, kiuj loĝis ĉirkaŭ tiu centralo,
devis rifuĝi en aliaj lokoj. Ni vizitis la kvartalon de rifuĝintoj el la urbo
Ookuma. Tiu kvartalo situas en la urbo Aidu-Ŭakamacu, la urbo en la
montaro de la gubernio Fukuŝima.
Aidu-Ŭakamacu
La nuklea centralo n-ro 1
Ookuma

Iŭaki

Kia urbo estas Ookuma ?
En tiu urbo Ookuma troviĝas 4 reaktoroj de la nuklea centralo n-ro 1 de
Fukuŝima damaĝitajn de la cunamo. La urbo havis/as ĉirkaŭ 10 mil
loĝantojn. El tiuj preskaŭ 60% laboris por la nukleaj centraloj de Fukuŝima.
Troviĝis 20-30 kompanioj rilatantaj al la centraloj. Do la urba buĝeto ĉefe
dependas de la subvencio pri la nuklea centralo de la registaro kaj impostoj
el TEPCO, tiuj kompanioj kaj la laboristoj.
Pro la akcidento de la centralo ĉiuj loĝantoj rifuĝis en aliaj urboj. Nun
4,211 homoj loĝas en la urbo Iŭaki, 2,071 en la urbo Aidu-Ŭakamacu,
1,133 loĝas en aliaj urboj en Fukuŝima kaj la aliaj loĝas ekster la gubernio

Fukuŝima, ekzemple 402 en la gubenrio Saitama, 408 en Ibaraki kaj 308 en
Tokio.
La plano de la urbo Ookuma por revivigi ĝin estas :
1. La loĝantoj revenu al la urbo Ookuma, kiam la kondiĉoj por tio estos
pretaj.
2. Ĝis tiu tempo la urba administracio (nun en la urbo Aidu-Ŭakamacu)
prizorgos la loĝantojn pri vivado.
3. La estonta urbo dividiĝos en la tri distriktojn: naturriĉa zono, komerca
zono kaj loĝzono.
4. Komence oni purigos du distriktojn Ookaŭara kaj Ŝimo-Oono kiel
bazojn por reviviĝo, de kiuj oni disvastigos loĝeblajn lokojn.
5. Laŭjara efektivigo de la plano:
2018 : ekfunkciigo de tiuj du bazaj distriktoj.
2023 : ekfunkciigo de la urba oficejo kaj hospitaloj
ĉirkaŭ la stacidomo. Ekloĝado en la bazajn
distriktojn.
2028 : aranĝo de novaj loĝkvartaloj. Malfermoj de
oficejoj kaj kompanioj.
2033 : aranĝo por informi la mondon pri la akcidento
de la nuklea centralo.
2053 : deklaro de perfekta forĵetado de la damaĝitaj
reaktoroj. Preparo por la fondo de la muzeo pri la reviviĝinta
urbo Ookuma.
6. La urbo antaŭvidas la reduktiĝon de radioaktiveco jene en jenaj distriktoj
(milisivertoj/jare. La registara maksimuma normo por loĝado estas 1
miliziverto/jare):
2014 2018 2023 2028 2033 2053
Ookaŭara
5,7
3,2
2,1 1,7 1,4
0,7
Kuma
22,9
5,4
3,7 2,9 2,4
1,1
Kumagaŭa
53,6 12,6
8,6 6,8 5,6
2,6
Otosaŭa
118,6 65,1 19,0 15,1 12,4
5,8
Jen estas miaj opinioj pri tiu plano :
1. Ĝis nun la legistara leĝo pri radioaktiveco estas/is, ke oni ne rajtas loĝi
en lokoj pli poluitaj ol 1 milisiverto/jare. Oficiale ĝi tenas tiun ciferon kiel

la principon, sed se estas ne permesite al homoj loĝi en lokoj pli poluitaj ol
1 siverto/jare, ili ne povos reveni hejmen preskaŭ eterne, kaj tio signifas, ke
la registaro kaj TEPCO devos zorgi pri ili eterne per subvencio kaj aliaj
rimedoj, do nun la registaro provas devigi la loĝantojn reveni al siaj
hemlokoj, se tiuj ne estas poluitaj je pli ol 20 milisivertoj. Tio estas tute
kontraŭleĝa, sed ĝi trudas al la loĝantoj tiun kontraŭleĝecon.
2. Iuj maljunuloj volas reveni hejmen eĉ en tiu situacio, sed tio signifas, ke
tiam ili ne povos ricevi kompensan monon. Estos malfacile al ili gajni
monon per agrikulturo. Ĉu ili povos vivteni sin nur per malmulta pensio?
3. Junaj gepatroj ne revenos, ĉar ili estos maltrankvilaj pro la sano de siaj
gefiloj. Ili ne atendas la tempon, kiam iliaj hejmon fariĝos sufiĉe puraj kaj
dume ili serĉos vivrimedojn en aliaj urboj kaj forlasos sian distrikton.
Laŭ enketo farita de la urbo en februaro 2014 preskaŭ duono de la
loĝantoj jam decidis ne reveni:
Demando : Ĉu vi volas loĝi en la bazaj distriktoj ?
11,2% : Jes
13,3% : Mi konsideros la situacion kaj se eblos, mi volas reveni al
Ookuma.
45,8% : Mi ne havas intencon reveni.
22,4% : Mi ne povas decidi.
Vizito al la kvartalo de la rifuĝintoj el Ookuma
Ni ekveturis je la 7a matene de mia urbo Maebaŝi per buseto plena de
rizo, moĉio (knedita rizaĵo por la nova jaro) kaj legomoj, kaj atingis la
urbon Aidu-Ŭakamacu je la 11a. Post tagmanĝo, ni atingis la kvartalon
Oogimaĉi proksima al la stacidomo de la urbo. Je mia surprizo estis tre
neĝe kaj sur tegmentoj estis 30-centimetroj da neĝtavolo.
La loko antaŭe estis parko, sur kiu oni konstruis 80 provizorajn domojn
kun du malgrandaj ĉambroj, necesejo, banejo kaj kuirejo. Ni preparis
helpomaterialojn por 80 familioj, sed jam 35 familioj forlasis la kvartalon.
Plejmulte de tiuj 35 familioj nun loĝas en la urbo Iŭaki por ke la edzoj povu
labori en la nukleaj centraloj de Fukuŝima.

Sub la neĝa nubo silente staras provizoraj domoj.

Venis al la komuna salono ĉirkaŭ 30 gemaljunuloj krom 2 junuloj. La
distriktoestro estis eksa laboristo en la centralo, kaj li fieris, ke kvankam li
laboris tie 40 jarojn kaj elmetiĝis al multe da radioaktiveco, li estas tute
sana. Li foje englutis aŭ enspiris radioaktivaĵojn en sian korpon, kaj tiam
oni rekomendis, ke li trinku multe da biero por eligi ilin el la korpo. Li
substrekis, ke en la manga-o « Oiŝinbo » aperas homoj, kiuj suferis pro
nazsangado post la eksplodoj de la reaktoroj, sed tio estas tute mensoga, ĉar
multaj liaj kolegoj neniam nazsangis. Mi heziteme argumentis, ke en kelkaj
raportoj de la rifuĝintaj patrinoj iliaj gefiloj nazsangis, sed tiu viro insistis,
ke tiuj raportoj estas falsaj.

Ni disdonis rizon kaj moĉiojn.

Alia viro rakontis sian estontan vivon, ridigante la ĉeestantoj: « Kiam
mi provizore revenas hejmen, mi ofte vidas aprojn kun tre amindaj idoj.
Multiĝas niktereŭtoj kaj fazanoj. La urbo havas 20-jaran planon pri sia
revivigo. Mi nun estas 70-jara, sed mi povos reveni hejmen…kiel la cindro.
Mi postulis de la urbo, ke ĝi unue konstruu maljunulejon, ĉar preskaŭ ĉiuj
loĝantoj ĉi tie estas maljunaj, do maljunulejo estas la plej necesa.
Tiamaniere ni povos reveni hejmen, komence al la maljunulejo en la baza
distriko, kaj poste kiel cindro al mia tombo ».
Lia antaŭvido estos prava, ĉar ili devenas de la distrikto Otozaŭ kaj aliaj,
kiuj situas apud la nuklea centralo. La radioaktiveco estas tre forta,
ekzemple en n-ro 1 de Otozaŭa ĝi estis 184,4 milisivertoj/jare en 2012, kaj
eĉ en 2053 ĝi estos 5,8 milisivertoj/jare.
Poste mi havis etan koncerton pri nekutimaj muzikiloj el la mondo kaj
ridegis la ĉeestantojn. Nur tiun momenton iliaj mienoj estis brilaj kiel
antaŭe, sed kiam finiĝis la koncerto, iliaj mienoj denove fariĝis nebulaj kaj
mallumaj. Ŝajnias al mi, ke ili havas nek koleron nek batalemon kontraŭ
TEPCO, sed nur rezignacion. Antaŭ la konstruado de la nukleaj centraloj la
urbo estis malriĉa, do ankaŭ la loĝantoj estis malriĉaj. Por vivteni la
familion, viroj laboris en Tokio en vintro. Sed dank’ al la centraloj ilia

vivnivelo pli kaj pli altiĝis. Tiamaniere ilia vivado multe dependis de
TEPCO, do ili nun silente akceptas la situacion aŭ la sorton.
Ordinaraj homoj, precipe gemaljunuloj, vivas tre ordinale sen specifaj
vivceloj. Ili estas kontentaj, se ili povas vivi sen zorgoj, ĝui kreskon de siaj
gefiloj kaj genepoj, havi amikojn ĉirkaŭe kaj iom kontribui al la socio. Tiuj
rifuĝintoj vivis tiamaniere kaj planis morti en sia hejmo, sed pro la nuklea
akcidento ilia trankvila vivo perdiĝis kaj ili devas vivi malfacile kaj
malordinare. Ili ne scias, kiel fronti al tiu nova situacio. La registaro kaj
TEPCO faligis la loĝantojn en la abismon, sed ili nek kritikas sin, nek petas
pardonon, kaj provas plejmalmulte pagi kompenson al la loĝantoj kaj certe
atendas ilian baldaŭan morton.
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