
La 10an de decembro 2013 

 

Interparolo de du laboristoj en la centralo 

 

   S-ro Happy kaj s-ro Sunny estas laboristoj en la nuklea centralo n-ro 1 
de Fukuŝima. Ili skribadas en sia twitter ekde la komenco de la nuklea 
akcidento. 88000 homoj sekvis Happy-on kaj 23000 sekvis Sunny-on. 
Antaŭ nelonge Happy eldonis la libron “Taglibro pri riparadlaboro en la 
nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima”.  

Ili interparolis en la dimanĉa versio de la ĵurnalo Akahata (la 1a de 
decembro 2013). Mi tradukos la artikolon. 
 
Dum unu horo laboristoj povas superi la limon de jara maksimuma 
kvanto de elmetiĝo 

--- Kie vi estis, kiam okazis la nuklea akcidento ? 
Happy : Tiam mi estis en la reaktordomo. Kiam mi laboris en la 
reaktordomo de n-ro 3, mi sentis grandegan impulson, kiun mi neniam 
sentis antaŭe. Aŭdiĝadis bruegoj kaŭzitaj de falantaj detruaĵoj al la plafono. 
Mi pensis, ke mi baldaŭ mortos…. 
Sunny : Ankaŭ mi estis en la nuklea centralo n-ro 1. La vojoj estis fenditaj 



kaj la muroj de la konstruaĵoj estis difektitaj. Betonaj pecegoj kun blua 
koloro estis disĵetitaj. Ni timis ilin, ĉar bluaj detruaĵoj estas tre radioaktivaj. 
--- Mi aŭdas, ke radioaktiveco estas ankoraŭ forta kaj estas malfacile labori 
tie. 
Happy : En la reaktoro n-ro 4 oni komencis 
elpreni uzitajn nukleajn brulaĵojn, sed pri aliaj tri 
reaktoroj oni havas neniun planon. Oni eĉ ne 
scias, en kia stato estas tiuj fandiĝintaj nukleaĵoj. 
Sunny : Precipe antaŭ la reaktoro n-ro 3 estas tre 
radioaktive, ĉar en ĝi fandiĝis MOX-brulaĵo, 
miksaĵo de plutonio kaj uranio. Tuj post la 
akcidento iuj laboristoj elmetiĝis al 70 
milisivertoj da radioaktiveco dum 3 tagoj. 
Happy : Kiam laboristo eniras en la reaktoron 
n-ro 3 unu fojon, li elmetiĝas al 1, 5 milisivertoj 
da radioaktiveco. 1 milisiverto jare estas la 
maksimuma limo de elmetiĝo al ordinaraj homoj, 
do li superas la limon post 30-minuta aŭ unu-hora 
laboro. Ni surportas maskon kaj ŝirmvestojn por 
kovri la tutan vizaĝon kaj la tutan korpon, do ni 
sentas varmegon. En somero ni ne povas labori pli ol unu horon. 
Sunny : Kiam pluvas, gutoj ŝprucas de la tegmento de la reaktordomo kaj 
poluigas nian korpon. Troviĝas poluitaj lokoj. Ĉirkaŭ la aerellastuboj estas 
tiel forte radioaktive, ke homoj mortus tie. Tiuj tuboj estas difektitaj de la 
tertremo, sed pro tro da radioaktiveco oni ne povas proksimiĝi al ili. 
 
Niaj proponoj ne estas akceptitaj aŭ prokrastitaj de TEPCO 
--- Kio estas la kaŭzoj de diversaj problemoj kiel elektropaneo kaj traliki ĝo 
de poluita akvo? 
Happy : En la nuklea centralo n-ro 1 multaj instalaĵoj estas provizoraj. Vi 
certe memoras la 30-horan elektropaneon kaŭzitan de ratoj. Tiuj klemoj 
devintus esti kovrtiaj, sed tiu klemo estis nuda. En la tereno vivas grandaj 
ratoj kaj serpentoj. 
Sunny: Ni proponas, ke la akvohosoj, tra kiuj fluas poluita akvo, estu 
metalaj, sed TEPCO prokrastas fari tion, dirante, ke mankas mono al ĝi. 
Tiuj hosoj estis instalitaj tuj post la akcidento, do tiel implikiĝas, ke oni ne 



scias, al kiuj ili konektiĝas. Se okazas tralikiĝo nokte, oni ne povas scii la 
kaŭzon. 
Happy : Eĉ tage oni ne povas. Ni ĉiuj scias, ke provizoraj instalaĵoj estas 
danĝeraj, do ni proponas plibonigon al TEPCO, sed TEPCO tranĉas 
buĝeton eĉ por tiuj provizoraj instalaĵoj. Oni ne faras sufiĉan ekzamenon, 
do ĉio malnoviĝos, kaj sekve povos okazi neripareblaj akcidentoj. Se 
TEPCO intencas uzi tiujn instalaĵojn kaj sistemojn por pli ol 10 jaroj, ĝi 
devas konstrui ne provizorajn, sed longe daŭrigeblajn. 
Sunny : TEPCO rapidigas la laboron, do la kvanto malaltiĝas. Kiam ni 
konstruis ALPS-on (maŝino por elpreni ĉiuspecajn radioaktivaĵojn krom 
unu), la laboro estis mortiga. TEPCO kaj la registaro hastigas nin, do ni 
laboris kromtempe kaj kromtempe. En tiu situacio okazis tre simpla fuŝo, 
nome postlaso de kaŭĉuka mato en ALPS. 
Happy : De komence TEPCO opiniis, ke se ALPS eklaboros, ĝi ne 
bezonos akvujojn por poluita akvo, do ĝi ne estis preta plu konstrui 
akvujojn. Sed ALPS ne eklaboris laŭ la plano, do ĝi devis konstrui multajn 
akvujojn dum mallonga periodo, pro kio la konstrulaboro fariĝis terure 
hastega. 
 
Mankas spertaj laboristoj, sekve instruado al novuloj 
--- Mi aŭdas, ke mankas laboristoj en la centralo. 
Sunny : Estas malpermesite labori sola en la centralo, sed iam unu el la 
funkciuloj de TEPCO sola transportis poluitan akvon kaj okazigis 
akcidenton. 
Happy : Precipe mankas spertaj laboristoj, kiuj gvidas grupon. Tio estas la 
plej grava problemo, mi opinias. Ja laboris novuloj ankaŭ antaŭe, sed ilin 
instruis spertaj laboristoj. Nun unu grupestro zorgas pri 10 homoj, tamen li 
devintus zorgi pri maksimume 5 homoj. Li devas montri surloke kaj rekte, 
kion tiuj faru, sed nun li montras nur sur papero, tial senspertuloj faras 
fuŝojn. 
Sunny : Laŭ la leĝo maksimuma elmetiĝkvanto al radioaktiveco estas 
decidita por laboristoj. Spertaj laboristoj pli multe elmetiĝas, do multaj jam 
ne plu povas labori en la centralo. 
Happy : Ankaŭ mi ne povos plu labori en la 4a aŭ 5a jaro ekde mia 
eklaboro. Multaj firmaoj decidis 20 milisivertojn da elmetiĝo kiel sian 
propran limkvanton. Kiam iu laboristo superas tiun limon dum la unua unu 



monato, li ne plu povas labori postajn 11 monatojn. Pro tio spertaj 
laboristoj iras al alia pli sekura centralo aŭ eklaboras por purigado en la 
urbo. Ĉiuj opinias, ke riparadlaboro de la reaktoroj estas grava, sed ni ĉiuj 
devas vivteni nin. Se multaj reaktoroj refunkcios en la tuta Japanio, certe 
mankos al Fukuŝima laboristoj, precipe spertaj laboristoj. 
Sunny :  Se mi superos la limon de elmetiĝo kaj estos maldungita, neniu 
protektas mian vivon. Se mi malsaniĝos pro elmetiĝo post kelkaj jaroj, nek 
TEPCO, nek la registaro pagos al mi kompensmonon. 
Happy : Ja, vi estas prava. Laboro kaj sano estas plej grava por ni. Ofte 
okazas homaj eraroj. La kaŭzoj estas manko de spertaj laboristoj. Ne temas 
pri kvalito de laboristoj, sed kvalito de administrado. 
 
Kroma pago : iuj ricevas nur 0,8 eŭrojn 
--- Ĉu ne estas problemo malaltaj tagpago kaj krompago por danĝera 
laboro ? 
Sunny : Tiuj pagoj diferencas laŭ firmaoj. Mi aŭdas, ke iuj firmaoj pagas 
nur 100 enojn (0,8 eŭrojn) aŭ 500 enojn (4 eŭrojn) por unu monato por 
danĝera laboro. TEPCO publikigis, ke ĝi pagos de 10000 ĝis 20000 enojn, 
sed la subaj firmaoj ankoraŭ ne sekvas ĝin. 
Happy : Laboristoj, kiuj laboras por firmaoj 4 etapojn subaj, gajnas 
meznombre 10000 enojn (78 eŭrojn) tage. Post kiam la tiama ĉefministro 
Noda deklaris la finiĝon de la akcidento en decembro 2011, TEPCO 
malmultigis la pagon, pretekstante, ke la laboro jam ne estas urĝa. 
Sunny : Laboro venas de TEPCO unue al pli malgrandaj firmaoj, kaj poste 
de tiuj ĉi lastaj al pli malgrandaj, kaj pli poste pli malgrandaj..., pro tio la 
sumo por danĝera laboro pagita de TEPCO ne tute iras al laboristoj. Se la 
registaro volas plibonigi laborkondiĉon, ĝi pagigu al TEPCO rekte al 
laboristoj. 
Happy : Jes, jes, vi estas prava. Kiuj varbas laboristojn, tiuj estas subaj, 
malgrandaj firmaoj kun nur kelkaj dungitoj. Riparadlaboro ne glate iros, se 
tiuj malgrandaj firmaoj ne bone fartos. 
--- La registaro diras, ke ĝi mem faros la riparadon, ne tute dependante de 
TEPCO. 
Happy : Nun troviĝas nememoreble multe da komandantoj, ekzemple la 
Ministerio pri ekonomio kaj industrio, Nuklea reguligada aŭtoritato ktp. 
Kiom da kunsidoj okazas pri poluita akvo ? Kiu respondecas ? Mi moke 



diras, ke ĝi estas multkapa monstro. 
Sunny : La akcidento ne okazas en la kunsidoj, sed en Fukuŝima! 
Happy : Mi komencis balbuti en twitter por ke la popolanoj estu informitaj 
pri tio, kio okazas en la centralo. La akcidento en Fukuŝima ne finiĝis. Tial 
la registaro ne devintus paroli pri refunkciigo de reaktoroj. 
Sunny : Mi eklaboris ĉi tie post la akcidento por savi mian hejmlokon 
Fukuŝima. Ankoraŭ estas ĉi tie kaoso. En tiu situacio, mi ne komprenas, 
kial la registaro volas eksporti nukleajn reaktorojn al ekstelando. 
Happy kaj Sunny : En televido malofte aperas novaĵoj pri Fukuŝima, kaj 
ni ofte estas maltrankvilaj pro tio, ke popolanoj jam forgesis la akcidenton. 
Vi memoru, ke troviĝas laboristoj, kiuj sincere laboras por ke ne okazu alia 
kacidento, alia eraro. 
 
HORI JASUOHORI JASUOHORI JASUOHORI JASUO    


