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La 25an de februaro 2016 
 
Suferas infanoj kaj geknaboj 
 
Kiaj infanoj multiĝas? 

“Asocio pri korpo kaj koro de infanoj” longe enketas 
pri statoj de infanoj inter infanĝardenoj kaj lernejoj. Ekde 
la 1990-aj jaroj ĝi rimarkis strangajn statojn de la korpo 
kaj koro de infanoj. Raporto pri tio aperis en iu ĵurnalo. 
En ĝi estas rezultoj de la enketoj inter infanĝardenoj, 
elementaj lernejoj, mezlernejoj kaj superaj mezlernejoj. 
Mi montros nur la rezulton de la enketo inter 
infanĝardenoj kiel bonan ekzemplon. 
 
Kio estas tipaj simptomoj multiĝantaj inter la infanoj? 
1. alergio   75,0% 
2. molega dorso  73,1% 
3. ofte diras “mi estas laca” 71,2% 
4. ankoraŭ uzas vindaĵon 69,2% 
5. sin fermas   69,2% 
6. movema   63,5% 
7. malbone prononcas  63,5% 
8. tuj kuŝiĝas sur la planko 62,5% 
9. malmola korpo  59,6% 
10. ofte stumblas  53,8% 
10. seka haŭto   53,8% 
* Infanĝardenojn vizitas infanoj inter 3-jaraj kaj 5-jaraj. 
* Legu la supran liston jene: ekzemple, 75,5% el la 104 
infanĝardenoj rimarkis multiĝon de alergiaj infanoj. 
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   La Asocio klarigas, ke tiuj simptomoj venas de 
nenormaliĝo de aŭtonoma nerva sistemo. En nia socio kaj 
en la familio multaj infanoj reagas tro al la situacio kaj 
suferas pro malbona vivritmo, tiel ke tiuj simptomoj 
aperas en ilia korpo. 
 
Malriĉiĝas japanoj 

Por montri malriĉecon oni uzas du kategoriojn; 
absoluta malriĉeco kaj relativa malriĉeco. Monda Banko 
difinas, ke homoj, kiuj vivas kun enspezo de malpli ol 1,5 
dolaroj tage, apartenas al absoluta malriĉularo. Tia 
malriĉeco ĉefe temas pri la tria mondo. Alia kategorio 
estas relativa malriĉeco. Laŭ la difino relativaj malriĉuloj 
estas tiuj, kiuj gajnas malpli ol duono de la meza enspezo 
de ĉiuj loĝantoj.  
   Laŭ la statistiko en la 2000-aj jaroj, la lando, en kiu 
relativaj malriĉuloj okupas la plej grandan proporcion en 
la mondo, estas Meksiko kun pli ol 18% da malriĉuloj, kaj 
sekvante ĝin, Turkio, Usono, Japanio, Irlando, Koreio kaj 
Pollando. La plej riĉa lando, laŭ la sama statistiko, estas 
Danlando kun ĉirkaŭ 5 %, kaj sekvante ĝin Svedio, Ĉeĥio, 
Aŭstrio, Norvegio kaj Francio. Japanio estas riĉa kiel ŝtato, 
sed japanoj estas relative tre malriĉaj. 
 
 

 
 

Ŝanĝiĝoj de relativa malriĉeco kaj infana malriĉeco  
en Japanio (%) 
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S^ang îg^o de malric^eco
kaj Infana malric^eco
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Laŭ alia statistiko, en 1992 troviĝis 700 mil malriĉaj 
familioj, sed en 2012 la nombro duobliĝis en 1,46 
milionojn. Kaj el ili junaj kaj maljunaj familioj estas la 
plej malriĉaj. Nun multaj laboristoj laboras malstabile, 
timante maldungon. Multiĝas eksedziĝoj, sekve ekestas 
multaj senpatraj familioj, en kiuj patrinoj sola laboras por 
siaj infanoj en pli severa kondiĉo. Pro tiuj malbonaj 
cirkonstancoj infanoj suferas grandan streson, tiel ke ili ne 
kreskas bonorde kaj en iliaj korpo aperas nenormalaj 
simptomoj. 

En la progresinta Japanio gepatroj devas pagi multe 
por eduki infanojn. Ili devas pagi kotizon por lunĉoj en 
elementaj kaj mez-lernejoj. Multiĝas familioj, kiuj ne 
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povas pagi tiun kotizon. Por siaj gefiloj en superaj 
mezlernejoj ili devas pagi lernokotizon. Ili devas pagi pli 
multe por siaj gefiloj en universitatoj. Geknaboj el 
malriĉaj familioj ne povas bone edukiĝi. 

Hodiaŭ en Televido mi sciis, ke la registaro ekspluatas 
ĉasaviadilon Stealth kontraŭ 40 miliardoj da enoj (400 
milionoj da eŭroj). Se la registaro uzus tiun sumon por 
infanoj, kiom da infanoj estus savitaj el mizeraj situacioj. 
Tia politiko pligrandigus ilian amon al la patra lando, kaj 
estus pli utila ol tiu ĉasaviadilo por la japana sekureco. 

  


