
La 21an de aŭgusto 2014 
 

La nuklea centralo de Sendai sukcese trapasis la ekzamenon 

 
   Nun neniu el 54 nukleaj reaktoroj (50 + 4 forĵetitaj reaktoroj en 
Fukuŝima) funkcias. Post la nuklea akcidento en Fukuŝima, la registaro 
starigis organizon « Nuklea Reguligada Aŭtoritato », kiu ekzamenas 
reaktorojn laŭ la nova, pli severa normo. Ĉiuj elektraj kompanioj, kiuj 
posedas nukleajn reaktorojn, volas refunkciigi siajn reaktorojn plej baldaŭ 
kaj hastgis al la Aŭtoritato plej rapidan ekzamenon. 
 

La 16an de julio, la Aŭtoritato publikigis, 
ke la nuklea centralo de Sendai en la suda 
insulo Kjuuŝuu (en la mapo : plej sube kaj plej 

maldekstre) konformiĝas al tiu nova normo. 
En la intervjuo la aŭtoritatestro Tanaka 
Ŝuniĉi diris: « Ni ekzamenis la centralon ne 
pri ĝia sekureco, sed pri ĝia konformeco al 
la normo. Mi ne diras, ke ĝi estas sekura. 
Mi ne povas diri, ke la centralo estas 

senriska ».  
La ĉefministro Abe intence misinterpretis lian klarigon kaj diris: « Ni 

paŝis unu paŝon antaŭen. La Aŭtoritato ekzamenis la centralon laŭ la plej 
severa normo en la mondo kaj se oni konkludos surbaze de tiu ekzameno, 
ke la centralo estas sekura, mi volas refunkciigi ĝin, ricevonte aprobon de 
la rilatantaj komunumoj ». 

Multaj homoj kritikas la aŭtoritatestron kaj la ĉefministron. Troviĝas 
jenaj ĉefaj problemoj: 
1. Tiu normo tute ne estas la plej severa en la mondo. Ĝi postulas nek ekipi 
la reaktoron per “kerno-kaptilo (core catcher)”, kiu funkcias, kiam okazas 
kernofandiĝo, nek duoble kovri la reaktorsekrujon. Tiuj estas la plej 
moderanaj teknikoj, kiujn jam en Eŭropo oni adoptis. 
2. La nuklea centralo Sendai situas proksime de la grandega vulkano kaj 
multaj geologoj avertas eventualan danĝeron de la erupcio al la centralo, 



sed la aŭtoritato ignoris la averton kaj aprobis la 
kontraŭrimedojn proponitajn de la elektra 
kompanio.  
 

 

(Maldekstre, la ruĝa rondeto : Sendai-centralo, meze, 

verdaj zonoj : tri grandaj vulkanoj) 

 
 

 
3. Ankoraŭ ne ekzistas sufiĉa plano de evakuado. Nek la aŭtoritato, nek la 
registaro respondecas pri evakuad-plano. La guberniestro de Kagoŝima eĉ 
diras, ke la plano nur por la loĝantoj en la radiuso de 10 kilometroj estas 
sufiĉa, kvankam en Fukuŝima multegaj homoj ekster tiu zono suferis. Por li 
refunkciado de la centralo estas pli grava ol vivo de la loĝantoj. 
 
   Poste jene okazos la proceduro : 
1. La registaro aŭskultos opiniojn de la popolanoj dum unu monato. 
   *La plejparto de la opinioj estos kontraŭaj, sed la registaro ignoros ilin. 

2. Aproboj de la gubernio Kagoŝima kaj la urbo Sacuma-Sendai. 
   * Ĝis nun se la du komunumoj aprobos la refunkciigon, la elektra kompanio rajtas 

refunkciigi la centralon, sed nun ĉirkaŭaj urboj postulas, ke la kompanio aŭskultu 

ankaŭ ilin, ĉar kiam okazos akcidento, ĝi influos anakŭ ilin. 

3. Post aŭtuno oni refunkciigos la reaktorojn.  
 

Enketoj pri la refunkcigo de la centraloj 

 
59% kontraŭas refunkciigon de la nuklea centralo de Sendai 
   La ĵurnalo Asahi enketis telefone la 26an kaj la 27an de julio. 
1. Pri refunkciado de la nuklea centralo de Sendai.    

Viroj :  por 33% kontraŭ 37% 
   Virinoj: por 13% kontraŭ 65% 
   Sumo: por 23% kontraŭ 59% 
2. Pri sekureco de nuklea energio 
  Oni povas teni ĝin sekura, se oni bone zorgas ĝin teknike:  



25%  
36% (majo 2011, post la akcidento en Fukuŝima)  

  Ĝi estas tiel danĝera, ke homoj ne povas teni ĝin sekura :   
63% 

            56% (majo 2011, post la akcidento en Fukuŝima)  
3. La ĉefministro lernis de la akcidento: 
  19% 
  La ĉefministro ne lernis de la akcidento: 
  61% 
 
Enketo en la urbo Sacuma-Sendai 
   « La societo de vivo - Adiaŭo al nuklea energio » enketis al 1133 homoj 
en la urbo Sacuma-Sendai, kie situas tiu nuklea centralo. 
1. Pri la refunkciigo de la nuklea centralo Sendai 
   Por :   7% 
   Kontraŭ :  85% 
2. Ĉu la urbo Sacuma-Sendai progresos, dependante de la nuklea centralo? 
   Ne progresos :   68% 
   Progresos :        9% 
   Progresos aŭ ne:  20% 
     

La ĉefministro promesis al la elektra kompanio Kjuuŝuu, dirante: “Mi 
ĉiel sukcesigos la refunkciigon”, sed ĉu li tiel facile povos sukcesi, ĉar nun 
pli kaj pli multiĝas kontraŭaj voĉoj al li pro lia militisma politiko ? 
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