Vojaĝo al malpermesitaj urboj
La 20an-la 21an de novembro 2018
Ankoraŭ troviĝas neloĝeblaj urboj en Fukuŝima
La 20an kaj la 21an de novembro ni, apartenantaj al
kontraŭnuklea movado en mia gubernio Gunma, vojaĝis
al la marborda regiono de Fukuŝima, kie estas 10 nukleaj
reaktoroj. TEPCO decidis forĵeti ĉiujn 10 reaktorojn, ĉar
ĝi antaŭvidis, ke ĝi ne ricevos subtenon de la gubernio kaj
ĉiuj 59 komunumoj.
Ni trapasis la urbojn
Futaba kaj Ookuma, kie
estas tiuj difektitaj kvar
reaktoroj. Eĉ en buso la
ciferoj, kiuj montras
fortecon
de
radioaktiveco, pli kaj pli
grandiĝis al preskaŭ 3
mikrosivertoj (oni ne
rajtas loĝi en lokoj pli
poluitaj
ol
0,23
mikrosiverto). Laŭ la
nacia vojo n-ro 6
troviĝis forgesitaj domoj,
oficejoj,
vendejoj,
apartamentaroj fermitaj
per bariloj kaj kampoj
kovritaj de herboj. La
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eksaj loĝantoj loĝas ie en la tuta Japanio, jam perdinte
esperon reveni al sia hejmo. La urbaj administracioj
translokiĝis al aliaj urboj kaj strebas restarigi la urbon, sed
tio estas malfacila.
Ni vizitis ankaŭ la urbojn Tomioka kaj Naraha, en kiuj
estas permesite por eksaj loĝantoj reloĝi, sed en
efektiveco revenis malmultaj homoj. La urboj klarigas, ke
pli ol 40% de la urbanoj revenis, sed en tiu proporcio estas
multaj novaj enloĝantoj, nome laboristoj por la reaktoroj,
do oni supozas, ke nur 30 % de la eksaj loĝantoj (preskaŭ
ĉiuj estas maljunuloj) revenis. Apud la forĵetita
mezlernejo ni renkontis promenantan maljunulon 90-jaran,
kiu diris, ke antaŭe tie loĝis pli ol 100 familioj, sed nun
nur 3. Li loĝas kun sia edzino. Dum multaj tagoj li
interparolis nur kun sia edzino, do li estis ĝoja renkonti
nin. Per aŭtomobilo li iras por aĉeti necesaĵojn, sed ĝis
kiam li povos vivi tiamaniere?
Gimnastikejo
de la mezlernejo
Tomioka. Restas
vivsignoj
de
rifuĝintoj post la
katastrofo. Sur la
podio
estas
panelo
de
kursfina
ceremonio
kun
flagoj
japana,
urba kaj lerneja.
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Anstataŭ eksaj loĝantoj venis novaj loĝantoj, kiuj
laboras por la nukleaj centraloj. Por ili konstruiĝis kun
monhelpo de la
registaro multaj
apartamentaroj.
La eksaj loĝantoj
estas malkontentaj
pro tio, ke la urbo
ŝanĝiĝis kaj perdis
la eksan amikan
etoson.
En la urbo Naraha oni konstruis novan distrikton
“Emi-ful Town” (Urbon plenan de ridoj) por loĝantoj,
precipe por maljunuloj. Kiel tiu viro en Tomioka, ĉefe
revenis maljunuloj, kaj ili devas loĝi dise en diversaj lokoj.

Tio estas tre maloportuna por tiuj maljunuloj, kaj ankaŭ
por la urbo, kiu devas zorgi pri ili. Tial la urbo konstruis
loĝkvartalon por ili, invitinte vendejojn. Sed ankoraŭ estas
multaj liberaj terenoj sen domoj. Ĉu eksaj loĝantoj volas
kaj povas loĝi en tiu nova kvartalo, forlasinte sian eksan
domon kaj aĉetinte novan domon?
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Antaŭ la gimnastikejo
de la mezlernejo Tomioka
staris panelo de la urba
deklaro. Ĝi tekstas jene:
1. Ni faru la urbon plenan
de floroj kaj verdaĵoj.
2. Ni zorge vartu infanojn
por nia estonteco.
3. Ni ĉiuj diligente lernu kaj faru la urbon plenan de
espero.
4. Ni laboru ĝoje kaj faru la urbon plenan de energio.
5. Ni prizorgu unu la alian kaj faru la urbon plenan de
varma koro.
6. Ni observu la regulojn kaj faru la urbon plenan de
agrableco.
(Deklarita en julio 1984)
La nuklea reaktoro n-ro 1 de la nuklea centralo n-ro 2
de Fukuŝima ekfunkciis en aprilo 1982 kaj la nuklea
reaktoro n-ro 2 ekfunkciis en februaro 1984. Certe, kiam
kleraj urbanoj preparis tiun deklaron, ili vidis prosperon
dank’ al la nuklea centralo situanta en sia urbo.
Ŝajnis, ke tiu prospero daŭros. Ŝajnis, ke ili elektis la
ĝustan vojon, akceptinte la nuklean centralon, tamen ili
eraris. La nuklea akcidento momente detruis multjaran
klopodon de la urbanoj por la brila estonteco. Nun en la
urbo malo okazas, kaj ĝi okazos preskaŭ eterne.
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