
La 10an de junio 2016 

 

Ĉu vere Tokio-Olimpikoj okazos bonorde? 
 

    Japanio sukcesis inviti Olimpikojn en 2020 en Tokio. Jam mi raportis 
pri problemoj pri la Olimpikoj en la lasta oktobro, sed denove aperis aliaj 
problemoj.  

Antaŭ tio, mi raportos bonan novaĵon. En la lasta oktobro Olimpikaj kaj 
Paralimpikaj emblemoj estis elektitaj, sed poste okazis suspekto pri ili, kaj 
oni decidis reelekti la novajn. Jen estas tiuj, desegnitaj de s-ro Tokoro Asao, 
el japana tradicia desegnaĵo iĉimacu. 

 
 

Nun mi komencos raporti pri problemoj. 
 
 

1. Kie oni bruligos olimpikan fajron? 
   En la lasta aŭtuno elŝprucis granda malkontento pri la Olimpia stadiono, 
ĉar la planita stadiono estos multege kosta. Nun multaj japanoj vivas 

malriĉe kaj Japanio mem estas malriĉa, 
havante multege da ŝuldo. Ili postulis, 
ke la registaro ne elspezu tiel grandan 



monon al Olimpikoj, sed uzu por plibonigi la vivon de la popolanoj. La 
voĉoj fariĝis tiel grandaj, ke la ĉefministro Abe timis, ke tiu kritiko turnos 
sin al li kaj deklaris redukti la elspezon de 250 miliardoj da enoj al 155 
miliardoj da enoj, elektonte novan desegnaĵon de la stadiono. Multaj homoj 
opiniis, ke tiu sumo estas ankoraŭ multekosta, kompare kun la sumoj uzataj 
en la lastaj Olimpikoj, sed la kolerego malfortiĝis. Kaj la nova desegnaĵo 
pri la stadiono estis decidita. (foto) Tamen estas antaŭvideble, ke oni 
bezonos pli da mono por la finkonstruado.  

Lastatempe alia problemo malkaŝiĝis. Oni forgesis desegni la lokon por 
olimpika fajro. Tiu fajrejo devas esti videbla por ĉiuj spektantoj kaj oni 
bezonas permeson de IOC. La nova stadiono estos konstruita multe el ligno, 
do meti la fajrejon sur la supra parto de la stadiono povos estis leĝe 
malfacile. Kie oni bruligos la olimpikan fajron?   
 
2. Ĉu Japana Olimpika Komitato subaĉetis la Olimpikon? 
   Franca polico trovis, ke la Komitato por inviti Olimpikojn al Tokio 
pagis 95 milionojn da enoj en julio 2013, du monatojn antaŭ la ĝenerala 
kunsido de IOC, kaj 230 milionojn da enoj en oktobro post tiu kunsido, al 
konsultato-kompanio Black Tidings en Singapuro. La komitatestro klarigis, 
ke tiuj pagoj estas senproblemaj kaj necesaj por inviti Olimpikojn al Tokio. 
Sed la konsultato Tam kaj la filo de Lamine Diack, senegalano kaj la 5a 
prezidanto de la Internacia Atletika Ligo, estas konatoj, kaj la filo aĉetis 
multegekostan horloĝon. Oni suspektas, ke tiu mono iris al s-ro Diak, por 
ke li subaĉetu voĉojn de komitatanoj de IOC por Tokio. Laŭ la japanaj 
ĵurnaloj, la oficejo de Black Tiding troviĝas en malgranda apartamento kaj 
ne troviĝis eĉ deĵoranto. Ankoraŭ la fakto ne estas klara, sed la pago estas 
tre suspektinda. Se klariĝos, ke la sumo estis uzata por subaĉeti la 
Olimpikojn, tio donos grandan baton al la komitato kaj la registaro. 
 
3. La guberniestro de Tokio estas severe kritikata 
   Tiun Olimpikon Tokio invitis, do la plej grava respondeculo estas la 
guberniestro de Tokio Masuzoe, sed nun li staras sojle de eksiĝo. 

Antaŭe li estis parlamentano. Parlamentanoj ricevas monon por siaj 
politikaj agadoj el la ŝtata buĝeto, nome el nia imposto. Kompreneble ili ne 
rajtas uzi la monon por sia persona celo, sed estis malkaŝite, ke Masuzoe 
uzis tiun monon por sia persona afero, ekzemple, kiam li tranoktis en 



hotelo kun siaj familianoj, kiam li aĉetis mangaojn, pentraĵojn, ĉemizojn 
ktp. li elspezis monon el tiu buĝeto. Post kiam li fariĝis la guberniestro, 
ĉiun semajnfinon li veturis al sia vilao 80 kilometrojn for por sia persona 
bezono, ne per taksio, sed per aŭtomobilo por lia oficiala uzo.  

Tiamaniere li uzis nian imposton por sia ĝuo, por sia vivo, por sia hobio, 
kaj eĉ por sia profito kaj sia invensto, do 95% de la tokio-anoj koleras kaj 
postulas lian eksiĝon, sed ĝis nun li nur ripetas, ke li plenumos sian taskon 
kiel la guberniestro, pardonpetante pro siaj malbonaj agoj, duonigante sian 
salajron kaj forvendonte sian vilaon. La plej grava respondeculo de la 
Olimpikoj estas en tiu mizera stato. Entuziasmo al Tokio-Olimpikoj pli kaj 
pli velkas, kaj en ĵurnaloj aperas opinioj pri malakcepto de la Olimpikoj. 
 
4. La nuklea akcidento ankoraŭ ne estas regebla 

Kiam la ĉefministro Abe invitis la 
Olimpikojn, li mensoge deklaris: “La 
nuklea akcidento estas sub kontrolo”, 
sed tio estas mensogo. Ĉiun tagon 
multe da akvo enfluis sub la 
difektitajn reaktorojn kaj fariĝas forte 
radioaktiva. Por bari la enfluon de 
subtera akvo, oni konstruas 

glaciigitan termuron ĉirkaŭ tiuj reaktoroj, sed ankoraŭ ne sukcesis. Tial pli 
kaj pli multiĝas grandaj akvujoj en la tereno de la nuklea centralo n-ro 1 de 
Fukuŝima. 

Tamen, Abe deklaros la 14an de junio, ke 46000 el ĉirkaŭ 70000 
rifuĝintoj en Fukuŝima povos reveni hejmen ekde aprilo 2017. Ĉar unu el la 
sloganoj de la Tokio-Olimpikoj estas “montri al la mondo, ke Japanio 
reviviĝis”, Abe volas ŝajnigi, ke la nuklea akcidento finiĝis. Tamen por la 
loĝantoj tia deklaro ne estas akceptebla. La registaro diras, ke ĝi purigis la 
teron sufiĉe bone, sed ne perfekte por ke infanoj loĝu tie. Krome ĝi ne 
havas intencon purigi la arbarojn. Mankas infrastrukturo, makas vendejoj, 
hospitaloj, najbaroj. Do multaj ne revenos. 

Por prepari Olimpikojn, oni bezonas multajn laboristojn. Certe multaj 
direktos sin al Tokio, ĉar salajro estas pli alta tie, sekve mankos laboristoj 
en la cuname damaĝitaj regionoj en Toohoku. Pro konstruado de diversaj 
instalaĵoj en Tokio, mankos materialoj por damaĝitaj regionoj. Povos esti, 



ke Olimpikoj plimizerigos la vivon en tiuj regionoj kaj plimalfruigos la 
restariĝon. Komence multaj entuziasmiĝis pro la Olimpikoj, sed multaj jam 
rimarkis, ke prosperi per la Olimpikoj estas iluzio desegnita de Abe. 

 
HORI JASUO 

 


