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La 5an de aprilo 2014 
 

Kiel estas laboristoj en la nuklea centralo 
 
Mia patro estas celo de mia estonteco 

Kitahara Hakuja, 15-jara lernanto en la urbo Fukuŝiama 
 
   Mia revo estas labori same kiel mia patro. Li laboras 
en la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima, kiu estis 
damaĝita severe de la tertremego kaj cunamego okazintaj 
en 2011. Mi havas estimon al mia patro kaj ekhavis revon 
fariĝi same kiel mia patro. 
   Certe okazas diversaj problemoj en la centralo, sed 
nun ĝi estas en relative stabila stato. Mi kredas, ke tiu 
stato estas tenata de multaj sinceraj laboristoj, kiuj volas 
savi siajn regionon kaj hejmurbon. Mi volas repagi mian 
dankŝuldon al ili, estonte bona laboristo. 

Por ke ĉiuj povu vivi trankvile en sia hejmo kiel 
antaŭe, mi volas antaŭenpaŝi al mia celo. 

(la ĵurnalo Fukuŝima Minpoo, la 24an de marto 2014) 
 
 
Malsana laboristo estis agnoskita kiel “suferanto pro 
dumlabora akcidento” 

62-jara laboristo, kiu laboris dum 27 jaroj en la 
nukleaj centraloj Takahama, Ooi kaj Mihama de Kansaja 
Elektra Kompanio, estis agnoskita kiel “suferanto pro 
dumlabora akcidento”. Li diras: “Plurajn fojojn mi laboris 
en tre radioaktivaj lokoj, kie oni ne povas labori pli ol 15 



 15 

minutojn. Mi kredis, ke la kompanio bone gardos min, 
havante sufiĉan informon pri specoj de radioaktivaĵoj kaj 
la kvanto de elmetiĝo, sed tiu kredo estis tute senbaza”. 

En julio 2011 oni trovis malignan limfan tumoron en li, 
tuj operaciis lin kaj poste kuracadas lin per 
kontraŭkancera kuracilo. Laŭ enskribo en lia kajero pri 
nuklea elmetiĝo, li elmetiĝis al 168,41 milisivertoj dum la 
pasintaj 27 jaroj. Lia edzino petis registaran savon, sed la 
Buroo de laboro en la gubernio Hjoogo rifuzis akcepti ĝin 
en decembro 2011, dirante, ke la minimuma kvanto de 
elmetiĝo por agnoski lin kiel “suferanto pro dumlabora 
akcidento” estas pli ol 200 milisivertoj dum 5 jaroj.  

La normo de agnosko al leŭkemia malsanulo estas, ke 
li/ŝi laboris pli ol unu jaron kaj elmetiĝis al tiom da 
radioaktiveco kiel 5 milisivertoj x laborjaroj. Ne ekzistas 
normo por suferantoj de maligna limfa tumoro, tamen la 
risko estas supozata kiel kvinono de tiu de leŭkemio. 

Tiu viro denove petis de la Buroo la agnoskon en 
decembro 2012 kun helpo de subtenantoj, kaj fine en 
decembro 2013 li estis akceptita kiel malsanulo pro 
radioaktiveco. La subtenanta advokato diris: “La registaro 
pli vaste agnosku malsaniĝintajn laboristojn en nukleaj 
centraloj kiel “suferantojn pro dumlabora akcidento”, ĉar 
por eviti maldungon pro tro da elmetiĝo al radioaktiveco, 
laboristoj de tempo al tempo ne ĝuste raportas sian 
elmetiĝon kaj krome malsaniĝo pro radioaktiveco ne estas 
klare esplorita”. 

(la ĵurnalo Akahata, la 25an de marto 2011)  
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Laboristo mortis sub falanta sablo 
   La 28an de marto TEPCO publikigis, ke 55-jara 
laboristo, kiu riparis bazan parton de konstruaĵo en la 
nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima, mortis en truo 2 
metrojn profunda sub falantaj sablo kaj betonaj blokoj. Li 
estas la 7a mortinto post la nuklea akcidento en 2011. 

(la ĵurnalo Akahata, la 29an de marto 2011) 
 

   Laŭ TEPCO 120 laboristoj malsaniĝis aŭ vundiĝis 
dum laboro ĝis la fino de marto. Iliaj laboroj estas tre 
severaj. Ili laboras en konstruado de konservujoj de 
poluita akvo kun masko kaj ŝirmvestoj. La nombro de 
laboristoj estas tage 4000 homoj inkluzive de novuloj ne 
lertaj en la laboro, do ofte okazas problemoj. Antaŭe estis 
du hospitaloj najbare de la centralo, sed post la akcidento 
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de 2011, ili malfermiĝis. Nun estas kliniko en la centralo, 
kie deĵoras kuracistoj kaj flegistoj tagnokte, sed en tiu 
kliniko ili ne povas operacii, do kiam venas seriozaj 
malsanuloj, oni devas transporti ilin al la hospitalo 60 
kilometrojn fora. Krome la tereno de la centralo estas tre 
vasta, do en ĉi-foja akcidento oni bezonis 25 minutojn por 
transporti tiun viron al la kliniko. Por tute forĵeti la kvar 
reaktorojn, oni bezonos pli ol 40 jarojn. TEPCO devas 
aranĝi bonan sistemon por zorgi pri laboristoj. 

(la ĵurnalo Fukuŝima-Minpoo, la 4an de aprilo 2011) 
 
Kiamaniere oni varbas laboristojn 
   En interreto mi trovas multajn kompaniojn, kiuj 
varbas laboristojn por la nukleaj centraloj de Fukuŝima. 
Mi tradukos informon de du el tiuj kompanioj. 
 
Alta salajro por laboristoj en la nuklea centralo 

Kompanio Aaty en la urbo Koorijama 
en la gubernio Fukuŝima 

Speco de laboro : terkonstrua kaj konstrua laboro 
Salajro : 18000 enoj (180 eŭroj) por ordinara laboristo 
       20000 enoj (200 eŭroj) por grupestro 
Loĝejo: Ni preparos ĝin kaj pagos la luprezon.  
Manĝaĵoj: Vi mem pagos. 
Laborlokoj: Troviĝas diversaj laborlokoj; danĝeraj aŭ 

nedanĝeraj. Vi povos elekti ilin laŭ via volo. 
Konsiliĝu kun ni senhezite. 

Laborperiodo : Vi devas fini la laboron en la centralo post 
2~3 monatoj, sed eĉ poste ni donos laboron al vi, 
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kvankam la salajro malsamos. 
 
Ni varbas 200 laboristojn 

Konstrukompanio Amdak en la urbo Iŭaki 
en la gubernio Fukuŝima 

Salajro : 22000 enoj (220 eŭroj) ~, por laboro en la 
centralo (forĵetado de rubaĵoj ĉirkaŭ 
la akvokonservujoj) 

        15500 enoj (155 eŭroj) ~, por purigada laboro 
en urboj (ĉirkaŭ loĝejoj, en arbaroj, 
kampoj kaj riverbordoj) 

Laborhoroj : 5 horoj por laboro en la centralo,  
7 horoj en urboj. 

Loĝejo kaj manĝaĵoj: ni pagos 500 ~ 2500 enojn tage por 
laboristo en la centralo kaj 0 ~ 1500 enojn tage 
por laboristo en urboj. 

Aĝo de laboristoj: 30 ~ 60 jaroj por laboro en la centralo,   
20 ~60 jaroj por laboro en urboj.  

Nombro de varbataj laboristoj : 200 
Aliaj kondiĉoj: Ni bonvenigas senspertulojn.  

Neniu kvalifiko estas bezonata. 
Nia saluto : Ni opinias altan salajron kaj bonan 

laborkondiĉon plej gravaj. Eĉ se vi estas senspertaj, 
tio ne gravas. Ni zorge montros al vi, kiel labori. Ĉiuj 
niaj dungitoj ĝue laboras. Venu kaj estu amikoj kun 
ni. 

 
*Laŭ mia scio, multaj laboristoj ricevas nur ĉirkaŭ 12000 
enojn. Ŝajnas, ke la salajroj 18000 enoj kaj 22000 enoj 
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estas pli altaj ol realaj salajroj. Krome el tiuj sumoj oni 
devas pagi imposton kaj sanasekuron, kaj samtempe devas 
riski sian sanon, do tiuj salajroj tute ne estas altaj. 
* Pri laborperiodo de « 2~3 monatoj » de la unua 
kompanio : Laŭ la leĝo laboristo povas elmetiĝi al 50 
milisivertoj da radioaktiveco en unu jaro, sed multaj 
kompanioj havas sian propran limon de elmetiĝo, 
ekzemple 20 milisivertoj. Do laŭ mia supozo iuj laboristoj 
en la unua kompanio povos elmetiĝi al 20 milisivertoj 
dum la unuaj 3 monatoj kaj ili ne povos plu labori en la 
centralo, anstataŭe ili eklaboros en urboj por purigado de 
radioaktive poluitaj lokoj. 
  
 


