
La 22an de decembro 2014 
 

La 7a Publika asizo pri la nuklea akcidento okazis en mia 

urbo 

 
   En mia urbo Maebaŝi de la gubernio Gunma, 250 kilometrojn for de la 
nuklea centralo de Fukuŝima, ĉirkaŭ 1500 homoj el Fukuŝima rifuĝinte 
loĝas. El tiuj fukuŝima-anoj, 137 homoj metis sian aferon al juĝo la 11an de 
septembro 2013, postulante kompenson de TEPCO. Hodiaŭ okazis la 7a 
asizo, en kiu 59-jara virino el la urbo Minami-Sooma, najbara urbo de la 
nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima rakontis pri sia vivo post la katastrofo. 
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Ni perdis vivon pro la nuklea akcidento 

Mi, mia edzo kaj mia filino loĝis en la distrikto Takanokura de la urbo 
Minami-Sooma. Tiu ĉi montara distrikto estas pli ol 30 kilometrojn for de 



la centralo kaj ekster la rifuĝiga zono, sed estas tre radioaktiva. 
Kiam okazis la tertremo la 11an de marto 2011, ĉio funkciis bonorde en 

mia domo, sed el mia distrikto pli kaj pli da loĝantoj fuĝis eksteren. Mia 
edzo laboris por la nuklea centralo de Fukuŝima, kaj kredis, ke la nuklea 
centralo de Fukuŝima estas la plej sekura en la mondo, do kiam ni aŭdis pri 
la eksplodoj de la reaktoroj, ni opiniis, ke tiu informo estas mensoga. Sed 
poste la urbo avertis, ke ni ne trinku akvon, kaj ni unuan fojon eksciis la 
seriozecon de la situacio, kaj ni fuĝis ĉe mia plej aĝa filino en la gubernio 
Saitama. Sed ŝia domo estas malgranda, kaj ni ne povis loĝi ĉe ŝi longe, kaj 
fine ni atingis la gubernion Gunma kaj nun ni loĝas en la apartamento en la 
urbo Tatebajaŝi. 

Mia filino, kiu tiutempe estis studento, ne plu povis viziti la 
universitaton, do interrompis la studadon, kaj fine forlasis la universitaton, 
ĉar mankis al ni sufiĉa mono. Ŝi estis ordinara knabino, do ni opiniis, ke 
estos bone, ke ŝi studu en politeknika kampo, sed pro la nuklea akcidento ŝi 
perdis esperon labori en tiu kampo. Ŝi nun serĉas laboron en Gunma, sed 
vane, ĉar ŝi estas rigardata kiel fininto de supera mezlernejo. Krome kiam 
ŝi intervjuas kun la kompanianoj kaj diras al ili, ke ŝi devenas de Fukuŝima, 
ili demandas ŝin, kiom longe ŝi povos labori. Mi komprenas, ke ili devas 
demandi ŝin pri tio, sed pro tiuj demandoj ŝi fariĝas nervoza kaj eĉ nun ŝi 
ne povas akiri stabilan laboron. Ŝi ricevis stipendion, do ŝi devas redoni ĝin, 
sed kiamaniere ŝi povos, laborante malstabile kun malalta salajro? 

Rifuĝinte, mi fariĝis tre malsana. Mia diabeto pliserioziĝis. Nun mi 
devas injekti insulinon ĉiun tagon kaj mi ne povas vidi bone per la 
maldekstra okulo. Mia sangopremo altiĝis. Mi suferas pro streso, mi facile 
larmas kaj mi ne povas dormi bone. En tiuj malfaciloj mi facile kverelas 
kun miaj edzo kaj filino pro bagatelaj aferoj. Se ne okazus la nuklea 
akcidento, mi neniam suferus pro malsano kaj neniam spertus tiajn 
kverelojn.  

En la urbo Minami-Sooma ni ĝuis la vivon kun amika etoso, ofte 
renkontiĝante kun amikoj. Mi laboris en superbazaro. Mi foje montris 
novajn kuirmanierojn al la klientoj, kaj dankante al mi, ili donacias al mi 
memkuiritajn manĝaĵojn. Mi laboris ankaŭ por helpi handikapulojn kiel 
volontulo. Sed nun ĉio estas perdita. Mi nun estas malsana, ne havas 
amikojn kaj mi perdis memfidon, kaj ne havas kuraĝon alfronti al novaj 
aferoj. Mi loĝas en la 5a etaĝo de la apartamentaro sen lifto, do estas 



malfacile eĉ eksteren iri.   
Mia edzo nun laboras en la urbo Iŭaki de Fukuŝima sola en apartamento. 

Li iras al la laborejo tre frue matene, do li ne povas aĉeti eĉ matenmanĝon. 
Li estas tre silenta kaj diligenta homo. Li laboras tro multe. En somero li 
suferis pro diarero kaj malsaniĝis pro varmego. Se mi estus kun li, mi 
povus helpi lin kaj li ne suferus. 

Nia domo estis perdita, ni ne plu povos loĝi en tiu domo. Ĝi estis nia 
hejmo por ĉiuj familianoj, kaj nia koro. Ni perdis ne nur niajn posedaĵojn, 
sed ankaŭ nian koron. La registaro kaj TEPCO komprenu, kiom multe ni 
perdis. Ni volas reakiri nian eksan vivon. Se tio ne eblus, donu al ni 
minimume nian stabilan, trankvilan vivon. 

Ĝis la katastrofo ni vivis tre optimisme, sed nun ni suferas multe 
finace kaj mense. Mi loĝis for de la nuklea centralo, do ni persvadis nin, ke 
nia sufero estas ne tre severa, kiel aliaj homoj loĝintaj najbare de la 
centralo, sed ni jam ne povas deteni nin de la silentado. La registaro kaj 
TEPCO mem decidis la normon kaj donas al ni kompensan monon laŭ ĝi, 
sed ni ne plu volas vivi laŭ tiu normo. Hodiaŭ mi havas okazon paroli pri 
nia sufero. Mi dankas al la subtenantoj. 

(Fino de ŝia rakonto) 
 
   Post la asizo okazis kunsido de la advokatoj, rifuĝantoj kaj subtenantoj. 
La advokatoj raportis, ke hodiaŭ ili prezentis atestojn de ĉiuj 137 akuzantoj 
al la juĝejo, sed ili ne povas publikigi tiun atestojn, ĉar tiuj enhavas 
personajn sekretojn. Mi proponis, ke ni havu kunsidon ĉiun monaton, en 
kiu la akuzantoj povu havi okazon paroli pri siaj suferoj. Rifuĝintoj el 
diversaj urboj de Fukuŝima loĝas dise en diversaj lokoj, do estas malfacile 
helpi ilin grupe. Tamen en tiuj kunsidoj ili havos okazon paroli kaj ni, 
subtenantoj, havos intiman rilaton al ili. Tio multe helpos nian movadon. 
 

HORI JASUO 


