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13. Stagnanta japana nuklea politiko 
La 21an de februaro 2019 

    

   La kabineto de la ĉefministro Abe havas jenajn 
nukleenergipolitikon: 
1. Elektro produktata de nuklea energio okupu 20~22 

procentojn en la konsisto de la tuta elektro antaŭ la 
jaro 2030.  

2. Eksportu japanajn reaktorojn al eksterlando kiel eble 
plej multe, ĉar japanaj nukleaj reaktoroj kaj 
aŭtomobiloj estas la du plej grandaj motoroj por la 
japana ekonomiprogreso. 

Tamen jam estas klare, ke tiu nukleenergipolitiko estas 
tute ne efektivigebla. Hodiaŭ mi skribos pri tiuj aferoj. 
 
Elektro el nuklea energio neniam okupos 20% 
   Eĉ post la akcidento de la nuklea centralo n-ro 1 de 
Fukuŝima, japana ekonomio senprobleme funkciis/as, 
kvankam tiun tempon la industria mondo minacis la 
popolanojn, dirante, ke sen elektro el la nuklea energio 
Japanio ne povos konkuri kontraŭ aliaj landoj pro 
multekostiĝonta elektro. Iuj eĉ diris, ke Japanio revenos al 
la feŭdisma epoko, se ne estos nuklea energio. Sed tia 
afero tute ne okazis.  
   La registaro intencas funkciigi plej multajn reaktorojn. 
Sekvante ĝian volon, Nuklea Reguligada Aŭtoritato, kies 
tasko devus esti malfunkciigo de reaktoroj pli ol 40-jaraj, 
pli kaj pli aprobas refunkciigon de tiuj malnovaj reaktoroj , 
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rezulte nun funkcias 9 reaktoroj. Sed la elektro produktita 
el ili okupas nur 2 procentojn. 61% de la popolanoj 
kontraŭas refunkciigon de la reaktoroj (laŭ enketo de la 
ĵurnalo Asahi en februaro 2018), kaj estos pli kaj pli 
malfacile por la registaro kontraŭi tiujn voĉojn. 

Antaŭ la katastrofa akcidento en Fukuŝima, funkciis 
54 reaktoroj, sed jam 24 reaktoroj estas forĵetataj aŭ 
forĵetotaj, inkludante ĉiujn 10 reaktorojn en Fukuŝima.  
 
Malsukcesa cikligo de nukleaj brulaĵoj 
   Por cikligi nukleajn brulaĵojn, oni unue ekstraktas 
plutonion kaj uranion 235 el uzitaj nukleaj brulaĵoj, due 
faras MOX-brulaĵojn el ili kaj trie uzas tiujn 
MOX-brulaĵojn en reaktoroj kaj fine, denove oni 
ekstraktas plutonion kaj uranion 235 el tiuj uzitaj brulaĵoj. 
Tiamaniere oni povas eterne uzadi nukleajn brulaĵojn. Tiu 
plano ŝajne estas ideala, ĉar mankas al Japanio minejo de 
uranio. Oni komencis konstrui fabrikon por tio en la 
gubernio Aomori (foto) en 1993, sed la tempo de 
finkonstruado prokrastiĝis jam 20 fojojn kaj oni ne povas 

antaŭvidi, kiam 
ĝi estos 

finkonstruita. 
Por tiu cikliga 
plano de 
nukleaj brulaĵoj 
oni jam elspezis 
10 000 
miliardojn da 
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enoj (100 miliardojn da eŭroj) dum la pasintaj 40 jaroj el 
la imposto kaj el la elektra pago, nome el la poŝo de la 
popolanoj. 

Japanio jam posedas 47 tunojn da pultonio, el kiuj ĝi 
povus produkti 6000 atombombojn. La mondo suspektas, 
ke Japanio havas kaŝitan intencon produkti atombombojn 
el la pultonio, kaj tian suspekton Japanio devas forviŝi, 
sed pro malsukceso de tiu cikligo ĝi ne povos malmultigi 
la kvanton de konservata pultonio. Eĉ se ĝi sukcesos, ĝi 
ne povos forigi la tutan plutonion, kaj krome dume oni 
devos uzi danĝeran MOX-brulaĵojn.  

En multaj landoj oni jam rezignis tiun cikligon de 
brulaĵoj, kaj nur Japanio persistas ĉe tio kaj elspezas 
kvantegon da mono por tiu senutila kaj danĝera projekto. 
Eble Abe kaj la industria mondo jam komprenas la 
situacion kaj malfacilon pri tiu projekto, sed ĉar sen tiu 
recikligo la tuta strukturo de la energiplano disfalus kaj 
solvi la problemon estas tro malfacile, ili ne havas 
kuraĝon preni la respondecon sur sin, tial ili ŝajnigas, ke 
la projekto glate antaŭeniras. Niaj infanoj kaj nepoj devos 
porti tiun grandan ŝarĝon.  

 
Stagnanta eksportado de 
japanaj nukleaj reaktoroj 
   Kiam la ĉefministro 
Abe lanĉis eksportadon de 
japanaj reaktoroj kaj poste 
sukcesis kontrakti pri tio 
kun kelkaj landoj, li estis 

Landoj, kiujn Japanio celis 
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certe fiera, sed tiuj kontraktoj estis pli kaj pli nuligitaj kiel 
jene, kaj nun neniuj landoj volas konstrui japanajn 
reaktorojn. 
 
Lando Kompanio Nuna stato 
①①①①Britio Hitaĉi Plano de 2 reaktoroj, sed Hitaĉi 

jam rezignis pro tro multekosta 
konstrukosto. 

Tooŝiba Pro granda deficito en la nukleaj 
projektoj Tooŝiba retiriĝis de tiu 
kampo kaj malfondis sian filan 
kompanion en Britio 

②②②②Litovio Hitaĉi La litovoj rifuzis la konstruadon 
per referendumo en 2012 

③③③③Turkio Micubiŝi Pro altiĝinta konstrukosto la 
plano estis nuligita. 

④④④④

Vjetnamio 
 En 2016 la vjetnama registaro 

decidis ne konstrui. 
⑤⑤⑤⑤Tajvano Hitaĉi, 

Tooŝiba, 
Micubiŝi 

En 2014 la tajvana registaro 
decidis ne konstrui 

⑥⑥⑥⑥Usono Tooŝiba Westinghouse, la fila kompanio 
de Tooŝiba en Usono, bankrotis 
kaj ankaŭ Tooŝiba mem vendis 
sin al tajvana kompanio. 

 
Post la akcidento en Fukuŝima, oni devas pli perfekte 

gardi la reaktorojn, kaj tio postulas multege da mono. 
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Ekzemple en Turkio, komence Micubiŝi kalkulis, ke por la 
konstruado Turkio bezonos 2,100 miliardojn da enoj (21 
miliardojn da eŭroj), sed laŭ la rekalkulo en la lasta julio 
la kosto saltos al 5,000 miliardoj da enoj (50 miliardoj da 
eŭroj). Turkio timas, ke ĝi ne profitos en tiu kondiĉo. 
Ankaŭ Vjetnamio rezignis pro tro alta konstrukosto.    

Ankaŭ en Japanio elektraj kompanioj bezonas multege 
da mono por ripari kaj plifortigi reaktorojn grandskale, tial 
ili ne povas profiti el malgrandaj reaktoroj, sekve ili 
rezignas refunkcigi tiujn malgrandajn reaktorojn. 
 
 
Forĵeti ĉiujn nukleajn reaktorojn kostos multege 
   Ĉiuj reaktoroj ne eterne laboros, kaj iam ili estos 
forĵetitaj. Laŭ la kalkulo de la elektraj kompanioj la kosto  
por tio estos 14,700 miliardoj da enoj (147 miliardoj da 
eŭroj). Krome, post malkonstruado restos multege da 
radioaktivaĵoj. Oni ankoraŭ ne scias, kie oni konservos 
ilin kaj kiom kostos por la konservado, do la supra kalkulo 
estas tro optimisma. Forĵetado de unu reaktoro daŭros pli 
ol 50 jaroj kaj baldaŭ en Japanio komenciĝos epoko de 
forĵetadlaboro en la tuta Japanio. 
 
Miaj timoj 

Mi ĉiam timas, ke la elektraj kompanioj ne povos 
okupiĝi pri tiu forĵetadlaboro en la venontaj 50 jaroj. Mi 
timas jenajn aferojn: 

1. Ĉu la ekonomio de Japanio estos tiom longe 
prospera por pagi tiom da mono? La monda ekonomio ne 
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ĉiam estos stabila, do Japanio povos fariĝi malriĉa. 
2. Ĉu ne okazos milito dum tiuj jaroj? Se okazos 

milito, tiuj reaktoroj estos tre facilaj celoj por ataki. Eĉ se 
malamikoj ne atakos ilin, Japanio ne povos zorgi pri tiu 
forĵetadlaboro. 

3. Ĉu ne okazos alia granda tertremo kaj cunamo dum 
tiuj jaroj. Mi eĉ timas, ke antaŭ la Olimpikoj en 2020 
okazos alia kataklismo. 

4. Ĉu sufiĉos laboristoj en nukleaj centraloj? Nun 
Japanio suferas pro manko de laborforto, kaj por 
kompensi tion, la registaro faris leĝon por faciligi 
enkondukon de eksterlandanoj en la pasinta jaro, sed 
laŭleĝe tiuj laboristoj ne rajtas labori en nukleaj centraloj. 
En la socio, en kiu mankas laboristoj, ĉu daŭre venos 
multegaj laboristoj al danĝeraj nukleaj centraloj, riskante 
sian vivon? Eĉ se ili zorgege protektas sin, estas 
neeviteble por ili elmetiĝi al radioaktiveco. 

Tiu kvara 
problemo estas tre 
urĝa. Nenie aperas 
artikoloj pri tio 
kaj la elektraj 
kompanioj nenion 
diras pri tio, sed 
mi antaŭvidas, ke 
pro tiu problemo 

malkonstruado malfruiĝos aŭ eĉ ĉesiĝos. 
 
   La ĉefministro kaj la industria mondo ankoraŭ kroĉas 
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sin al malnova pensmaniero de “Malmultekosto de nuklea 
energio” kaj ne estas tre pozitiva por enkonduko de 
recikliga energio. Jam Japanio kuras malrapide kaj laste 
en la konkuro de enkonduko de recikliga energio, dum 
aliaj saĝaj landoj direktas sin al la nova vojo. 
 
 

Je la 21:22 hodiaŭ okazis granda tertremo en la urbo 
Acuma, Hokajdo, kie okazis pli forta tertremo en 
septembro 2018. Feliĉe neniu problemo ŝajne okazis, nek 
akcidento en la nuklea centralo Tomari. Japanio estas 
tertrema lando. Ie ajn kaj iam ajn okazos grandega 
tertremo kaj ĝi povos detrui nukleajn reaktorojn. 


