
La 31an de decembro 2013 
 
   Pli kaj pli malvarmiĝis en Japanio, kaj certe oni pli multe uzas elektron 
por hejtado. Nun en Japanio neniu nuklea reaktoro funkcias, sed ne mankos 
elektro. Vere Japanio ne bezonas nuklean energion, tamen, tamen, tamen la 
elektraj kompanioj kaj la registaro volas refunkciigi plej multajn reaktorojn. 
Strange ! Ili tute ne lernas el la gravega akcidento de Fukuŝima. Se ni 
nenion lernos, la katastrofo restos eterne katastrofo, sed se ni lernos, ni 
povos ŝanĝi la katastrofon en lecionon kaj novan etapon por krei pli bonan 
socion.  
 
   Mi fariĝis 72-jara la 17an de decembro. Mi foje aŭdas morton de miaj 
eksaj samklasanoj, do mi komencis prepari min por tiu tago, reordigante 
kaj forĵetante diversajn malnovajn aĵojn. Mi estas skribema kaj ofte sendis 
eseojn kaj opiniojn al diversaj ĵurnaloj. El tiuj konservitaj artikoloj, mi 
trovis la suban, rilatan al nuklea energio. Unue mi tradukos ĝin. 
 

Elparolo por nuklea energio, kiu trudas suferon al la 

popolanoj 

   La 9an de julio 1981 en la ĵurnalo Mainiĉi 
   HORI Jasuo, 39-jara instruisto 
 
   Antaŭ ne longe s-ro Fukuda Haĵime, la prezidanto de la Ĉambro de 
deputitoj, salutis en la urbo Curuga en la gubernio Fukui, dirante : « Mi 
aŭdas, ke laboristoj elmetiĝis al radioaktiveco en la nuklea akcidento, sed 
mi neniam aŭdas, ke iu mortis pro radioaktiveco. Pro trafikaj akcidentoj 
preskaŭ 10000 homoj mortas ĉiun jaron ». Tia sofismado estas kutimo de 
anoj de Liberala Demokratia Partio, tamen kiel reagis urbanoj de Curuga ? 
   *En kaj ĉirkaŭ Curuga nun troviĝas 10 nukleaj reaktoroj. 

Teruro de radioaktiveco estas, ke homoj elmetiĝintaj al ĝi fariĝas 
ne-homoj. Radioaktivece influas ne nur tiun elmetiĝintan homon, sed ankaŭ 
liajn/ŝiajn infanojn kaj nepojn. Tio similas al kreado de novaj specoj de 
plantoj per radioaktiveco. Fakte troviĝas laboristoj en nukleaj centraloj, 



kiuj ne volas havi infanojn, timante la influon de radioaktiveco. Ĉu tiu 
Fukuda ne scias la teruron de radioaktiveco ? 

Li komparis nukleajn akcidentojn kun trafikaj akcidentoj. Li diras, ke la 
nombro de viktimoj estas malpli granda ol tiu en trafikaj akcidentoj, do tio 
tute ne gravas. Laŭ lia logiko, ĉiuj medi-poluadoj fariĝos malgravaj, sekve 
la popolanoj devos akcepti ilin. Mi ne povas lasi lian eldiron senkritike. 

 

TEPCO decidis ĉesigi funkciadon de n-roj 5 kaj 6 

   En la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima troviĝas/is 6 reaktoroj. Pro la 
nuklea akcidento 4 reaktoroj (n-roj 1, 2, 3 kaj 4) estis tute detruitaj, do 
TEPCO jam decidis malkonstrui tiujn, sed restas la aliaj du. En septembro 
la ĉefministro Abe proponis, ke TEPCO nuligu ankaŭ tiujn du reaktorojn, 
kaj la 19an de decembro ĝi oficiale publikigis, ke la 31an de januaro 2014 
ĝi malfunkciigos tiujn.  

TEPCO ne malkonstruos tiujn sed utiligos kiel laboratoriojn por 
malfacilega malkonstruado de la kvar difektitaj reaktoroj. La rektoroj n-roj 
5 kaj 6 similas al tiuj difektitaj reaktoroj, do en ili TEPCO esploros, 
ekzamenos kaj provos efikajn rimedojn. TEPCO planas, ke en 2014 ĝi 
inventos telekomandajn maŝinojn por senpoluado en la reaktoroj, en 2015 
kaj 2016 ĝi esploros manieron atingi la reaktorsekurujon, kaj en 2018 kaj 
2019 ĝi inventos robotojn por elpreni fandiĝintajn nukleaĵojn. 
   La gubernio Fukuŝima postulas forĵetadon de la 4 reaktoroj en la nuklea 
centralo n-ro 2 de Fukuŝima, sed TEPCO ankoraŭ ne publikigis sian 
opinion. 
 

 La registaro proponis aĉetadon de 

poluitaj distriktoj 

   La 14an de decembro la registaro 
proponis al la gubernio Fukuŝima kaj tri 
urbetoj Ookuma, Futaba kaj Naraha, ke la 
provizoraj konservejoj de nukleaj poluitaĵoj 
estu konstruitaj en la tri urboj kaj ke por tio ĝi 
aĉetos 19 kvadratajn kilometrojn da tereno. 



La registaro planas ekkonstrui la konservejojn en la venonta aprilo per la 
buĝeto de 100.000.000.000 enoj (1.000.000.000 eŭroj). Konservejoj estas 
necesaj, ĉar ĉie en Fukuŝima oni konservas poluitaĵojn vere provizore en 
montetoj, en kampoj kaj eĉ en privataj ĝardenoj. Tamen troviĝas gravaj 
problemoj: 
1. Eble oni neniam povos konstrui finajn konservejojn, do povos esti, ke 
tiuj « provizoraj konservejoj » fariĝos « eternaj konservejoj ».  
2. La loĝantoj, kiuj posedas tiujn terenojn, perdos sian hejmon eterne. Ili 
neniam povos revenis sian hejmlokon. Kial tiuj plej suferantaj loĝantoj 
devos denove suferi por aliaj homoj? 
3. Por transporti kvantegon da poluitaĵoj al la konservejoj, trafikaj 
problemoj okazos. Se oni devos konservi poluitaĵojn kvazaŭ eterne, povos 
okazi difektiĝoj de la konservujoj.  
 

Nuna stato de rifuĝintoj de Fukuŝima 

   En la gubernio Fukuŝima pro la tertremoj kaj la cunamo en la 11a de 
marto 2011 mortis 1603 homoj kaj malaperis 207 homoj. Kaj poste, ĝis la 
19a de decembro 2013, mortis 1604 homoj, precipe maljunuloj, dum la 
transportado, malbona zorgado kaj malespero. 
   Rifuĝintaro pro la damaĝo de la cunamo kaj la nuklea akcidento 
konsistas el enguberniaj rifuĝintoj (90384 homoj) kaj eksterguberniaj 
rifuĝintoj (49558 homoj). 
   52783 homoj el tiuj enguberniaj rifuĝintoj loĝas en domo pruntedonita 
de la gubernio, 28921 en provizora domo, 5473 en komunuma domo, kaj la 
aliaj 3252 ĉe parenco aŭ konato. Eksterguberniaj rifuĝintoj loĝas en ĉiuj 47 
gubernioj. 6865 homoj (6865人), la plej multe, loĝas en Tokio (vidu la 
mapon).  

Tiuj rifuĝintoj volas reveni al sia hejmo, 
sed pro radioaktiveco ili ne povas. En iuj 
lokoj radioaktiveco ne estas tiel forta, sed 
sen vendejoj, sen hospitaloj kaj sen najbaroj 
multaj ne povas. Ankoraŭ multaj 
fukuŝima-anoj lace “nomadas”, plendante, 
ke ili ne povas antaŭvidi, kian vivon ili 
havos en la estonteco, kaj ke nur tempo 



pasas. 
 

 Fine mi donacos al vi iom malfruan kristnaskan karton 

desegnitan de mi 

 
 

Mi deziras, ke ĉiuj suferantoj pro la nuklea akcidento kaj la cunamo 
havu esperplenan novan jaron.  

Dankon al vi, legantoj, pro viaj varmaj subtenoj. 
 
 
HORI JASUO 

 


