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Fizika jarkunveno!
La 6-an de junio ni denove povos renkotiĝi en la reala mondo, la unuan
fojon post la pandemio.

Ĝi  okazos  en  la  kunvenejo  de  “Fakti”,  Bispebjerg  Bakke  6,  2400
Kopenhago NV.

Provizora tagordo de la Ĝenerala Kunveno je la 10a horo:

1. Elekto de kunvena gvidanto

2. Elekto de protokolanto

3. Jara raporto

4. Jara kalkulaĵo de 2020

5. Laborplano de DEA 2022

6. Envenintaj proponoj

7. Elekto de prezidanto

8. Elekto de estraranoj kaj anstataŭantoj

9. Elekto de revizoroj kaj anstataŭanto

10. Eventualaĵoj

Skiza programo:

10:00 Ĝenerala kunveno

12:00 Tagmanĝo

13:00 Filmo

14:00 Komuna kantado kun muziko

15:00 Adiaŭa kafo.
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Praktikaj informoj:  Piedire de la S-stacidomo de Bispebjerg.

Buse: numero 6A.

Aŭte: parkejo ĉe la Hospitalo de Bispebjerg.

DEA kore  invitas  ĉiujn  membrojn  –  aparte  bonvenigas  gastojn  el  niaj
najbaraj landoj.

Mendoj kaj prezo: 160 kr.

La restado inkluzivas: lunĉon, posttagmezan kafon

Via aliĝo ekvalidos  nur per antaŭpago de la  sumo antaŭ la 29-a de
majo 2021, al konto reg. 8411, konto 4188386, ĉe Fælleskassen.

Por la eksterlandaj gastoj: bonvolu sendi iom pli grandan sumon por
la sendokostoj.

IBAN: DK 6684110004188386

BIC / SWIFT: FAELDKK 1

Pro la kronviruso la partoprenantoj estas petataj kunporti atestilon
pri vakcinado aŭ testado kiu estas farita antaŭ 48 horoj.

Jarraporto de DEA 2020
La pasinta jaro ne estis tiel vigla kaj flora por ni. La kronviruso bremsis la
kuneston inter homoj, kaj nian socian kaj societan vivon. Ni restis pli izo-
litaj por protekti niajn sanstaton. Sub tiaj kondiĉoj ne estis multe aktiveco
inter ni.

Komence  de  la  jaro,  antaŭ  ol  aperis  la  viruso,  Orlando  Raola  interalie
estrano de la Akademio kaj UEA, vizitis nin kune kun sia edzino. Ili ĉe-
estis klubvesperon en nia oficejo, kaj ni havis ĝuplenan vesperon kune. Ili
poste iris al la norda parto de Norvegio.
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Ni planis okazigi la jarkunveno en Danhostel en Ishøj Strand, kaj invitis
Ilona Koutny de Poznano en Polando prelegi. Kelkaj svedoj anoncis sian
alvenon, kaj ĉio estis preta por fruktodona kunveno kiam la viruso bedaŭ-
rinde devigis nin prokrasti ĝin al septembro. Tiam la viruso denove kreskis
post la somero, kaj la estraro decidis nuligi la kunvenon. Ni sukcesis nuligi
la mendon sen iu ajn elspezo.

Mi legis en la reto, ke samideano en Francio fabrikis sanmaskojn, kiujn ni
devas porti pro la kronviruso, kun esperanta reklamo. Ni anoncis ilin al la
membroj,  kaj  kelkaj  aĉetis.  Mi  mem  uzas  ĝin  kaj  ricevis  kelkajn
demandojn pri la lingvo, kiun mi kompreneble kun plezuro respondis.

Por bone servi  nian membraron ni  aĉetis  aliron al  la  virtuala programo
Zoom, kaj interalie uzis ĝin por la Zamenhofa festo.

Kun granda feliĉo  ni  ricevis  grandegan donacon de  100.000 kronoj  de
homo, kiu deziris resti anonima. Nome de DEA mi volas uzi la okazon
danki pro tio. Nia ekonomia situacio estis iom magra pro elspezoj rilate al
la translokiĝo al Carit Etlars Vej, kaj transporto de nia arkivo al Viborg.
Tiel la donaco ludas gravan rolon por ni, kaj ĝi donas al ni eblecon agi iom
pli libere estonte.

La tradician Zamenhofan feston ni planis okazigi en loko en Bispebjerg
kiu nomiĝas "Fakti", kaj ni preparis ĉion, sed pro la tiamaj reguloj de la
registraro, ni bedaŭrinde devis nuligi la eventon. Anstataŭe ni okazigis la
feston  pere  de  Zoom.  Kelkaj  kontribuis,  interalie  Bent  Jensenius,  Pia
Wettergren, Ileana Schrøder,  Ana Røssum kaj Hans Christian Frank.  Ni
aŭdis historietojn, raportetojn, kantis kaj ĝuis la tempon kune. Mi volas
konfesi  ke  mankis  al  mi  la  fizika  kunesto,  la  odoro  de  kafo,  kaj  la
bongustaj kukoj.

Peter Wraae
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Kalkulaĵo de DEA 2020
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UK en Belfasto nuligita
UEA anoncis nuligon de la ĉi-jara Universala Kongreso en Belfasto
pro la daŭranta pandemio. Anstataŭe okazos denove reta kongreso.

Konsiderante la plej lastatempajn evoluojn kaj prognozojn, la Estraro de
UEA decidis kun bedaŭro nuligi la ĉeestan 106-an Universalan Kongreson
(UK) en Belfasto. Anstataŭe okazos duafoje la Virtuala Kongreso de Espe-
ranto (VK) dum la tagoj antaŭviditaj por la UK, nome de la 17-a ĝis la 24-
a de julio, kaj sub la sama temo: “Paco kaj konfido: universalaj valoroj”.

La decidon motivigis  la  daŭraj  problemoj pri  la  pandemio,  kies  evoluo
estas pli negativa ol atendite. Aldoniĝas la necertecoj pri la tiamaj vojaĝ-
kondiĉoj kaj pri la postulotaj pagendaj testoj aŭ kvaranteno kaj la nesufiĉa
progreso de la vakcinado en Eŭropo kaj internacie. Sed ankaŭ kondukis al
tio,  ke  la  nord-irlandaj  instancoj,  pro  la  pandemio,  bezonis  okupi  la
planitan kongresejon. Dum nedifinita periodo la kongresejo estos uzata por
vakcini  homojn en Belfasto,  sen la eblo uzi ĝin por aliaj  celoj.  La tuta
situacio  riskas  malebligi  la  partoprenon en la  UK por  homoj  el  multaj
landoj.  Cetere oni deziras protekti  la  sanon de la partoprenantoj  kaj  ne
endanĝerigi niajn gastigantojn. Tiuj motivoj postulis la nuligon.

Kiel indikite, ĉiuj aliĝkotizoj por Belfasto estos repagitaj minus 15 EUR
pro  administraj  kostoj;  alternative  aliĝintoj  povos  plene  konservi  sian
aliĝkotizon por unu el la du venontaj UK-oj. Ĉiuj kongresaj mendoj (kiel
hoteloj  kaj  ekskursoj)  faritaj  pere  de UEA aŭtomate  nuliĝos;  la  pagitaj
sumoj restos en la UEA-konto de la koncernaj kongresanoj je ilia dispono.
Ĉiu aliĝinto estos rekte informita de la Kongresa Fako de UEA. Pro tio, ke
la nuligo povus forte negative influi la financojn de la Asocio, aliĝintoj
ankaŭ povas  konsideri  rezigni  pri  siaj  aliĝkotizoj  kiel  donaco  al  UEA,
informante al la Kongresa Fako.

Kvankam oni devis alveni al tiu decido, la Estraro de UEA esperas, ke la
2-a VK iugrade kompensos la nuligon de la 106-a UK. La Estraro agno-
skas la laboron de la Loka Kongresa Komitato, nome Tim Owen (prezi-
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danto),  Lorna  Flanagan  (sekretario),  Michele  Gazzola  (rektoro  de
Internacia Kongresa Universitato), Gordon Flanagan, Frank Dobbs, James
McMurray kaj Movado Junulara Skota (junulara programo). Kiel en 2020
la Virtuala Kongreso klopodos honori la laboron de la  ĉi-jara LKK per
multaj programeroj rilataj al la 106-a UK. La formularo por aliĝi al la VK
baldaŭ disponeblos; aliĝo estos senpaga por individuaj membroj de UEA,
kiuj frue aliĝos.

Gazetara Komuniko de UEA

Ekstera informado
Bent Jensenius, prezidanto de KEK, verkis por Lingoblog, reta novaĵ-
portalo,  tre interesan recenzon publikigitan la 4-an de februaro. La
recenzita  libro estas la  trivoluma  Dangerous Language – Esperanto
under Hitler and Stalin de Ulrich Lins, prilaborita angla versio de lia
La danĝera lingvo.

Lingoblog  estas  ĉefredaktata  de
Peter Bakker el la Universitato de
Aarhus. Ĝi estas platformo kiu pe-
ras informojn pri lingvoj kaj lingvi-
stiko al ĉiuj interesitoj, kaj laŭ ĉiuj
el  la  multaj  manieroj  laŭ  kiuj  oni
povas  esplori  la  lingvon.  Ĝi  estas
unuavice danlingva platformo, sed
uzas  ankaŭ  la  anglan  kaj  neder-
landan lingvojn.

El  la  memprezento  de  la  portalo:
“Lingvo estas temo pri kiuj la plej
multaj homoj havas opinion. Mul-
taj  estas  maltrankvilaj  pri  lingvo-
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ŝanĝiĝoj; ili opinias ke esti plurlingva estas malbona afero, krom se estas
en prestiĝaj lingvoj ktp. Iuj kredas ke signolingvoj estas buŝlingvoj sig-
nataj per la manoj, kaj ke la signolingvo estas internacia (asertoj kontraŭ-
diraj inter si!).” La portalo estas nelaste ilo por dispeli lingvajn mitojn.

La recenzo de Bent Jensenius estas legebla ĉe lingoblog.dk/om-esperanto/.
Ĝi estas pli longa ol kutima artikolo de Lingoblog, sed tio ne estas mal-
avantaĝo. Se oni diru ion kritikan, tio estas pli ĝenerale ke la historio pri la
persekutoj de Esperanto estas pli atentokapta ol tiu pri ĝiaj sukcesoj.

Aktuale pri Esperanto kaj UN
La  graveco  de  la  gepatra  lingvo.  Preskaŭ  ekde  sia  fondiĝo,  Unesko
emfazis la gravecon eduki infanojn per ties gepatra lingvo ĉiam kiam tio
eblas – kaj per lingvo kiun ili tuj komprenas kie tio ne eblas. Sed oficialaj
edukaj  politikoj  en  multaj  landoj  apenaŭ  priatentas  tiun  idealon,  tiel
bremsante la lernadon de siaj minoritatoj. Tio estis la esenco de la mesaĝo
de Universala Esperanto-Asocio al Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko okaze de
la Tago de la Gepatra Lingvo, 21 februaro 2021.

“La celo liveri bonkvalitan edukadon al ĉiuj – la kvara el la deksep Celoj
por  Daŭripova  Evoluigo  –  postulas  etoson  de  fido  kaj  subteno  de  ĉiuj
partioj: instruistoj, studentoj, politikistoj, kaj oficialaj klerigaj instancoj,”
la mesaĝo klarigis. “Tia etoso siavice postulas, ke studentoj havu la plej
bonajn situaciojn por lerni. Unuavice, tio signifas lernadon en lingvo kiun
ili plene komprenas – nome la gepatra lingvo.”

“Unuiĝintaj Nacioj proklamis la jaron 2021 la Internacia Jaro de Paco kaj
Fido,”  atentigis  UEA.  “Bona  komencopunkto  de  tia  iniciato  estus
lernejoj.”
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“En multaj landoj kaj cir-
konstancoj  infanoj  ne
estas  instruataj  en la  pro-
praj  lingvoj  kaj  oni  mal-
multon faras por helpi ilin
transiri al la lingvo de in-
struado. Tio ofte malavan-
taĝas ilin tutvive, nuligan-
te  la  pozitivon  de  lerneja
ĉeesto, de kompetenta in-
struado, kaj de investo en
lerneja infrastrukturo. Sen
instruado  de  lernantoj  en
lingvo kiun ili komprenas,
ni forĵetas monon kaj, kun
ĝi, promesplenajn vivojn.”
Tiel deklaris la mesaĝo.

La  Asocio  emfazis  ankaŭ
la gravecon de engaĝo de
gepatroj:  “En  la  nuna

tempo, tempo de pandemio, estas aparte grave, ke la klerigo de infanoj
inkluzivu ankaŭ la gepatrojn kiel partnerojn en la edukado – kaj tio en si
mem  eble  necesigos  edukadon  en  la  gepatra  lingvo,  en  lingvo  kiun
gepatroj kaj infanoj dividas inter si kiel parton de sia heredaĵo.” Edukado,
precipe en frua infaneco, estu afero de familioj.

“UEA kredas je edukado por ĉiuj en lingvoj kiujn ili komprenas, je lingva
justeco  en  ĉiuj  ties  aspektoj,  kaj  en  mondo  pli  paca  pro  edukado  kaj
interkompreno,” la mesaĝo konkludis: “Ni alvokas al Unuiĝintaj Nacioj,
Unesko,  kaj  ĉiuj  kiuj  kunlaboras  por  atingi  daŭripovan  mondon,  ke  ili
plenumu Celon 4 por Daŭripova Evoluigo kaj la scion, egalecon, justecon
kaj perspektivon kiun tia atingo alportus.”
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MOS  proponas  kurson  en  Esperanto.  “Enkonduko  pri  KOVIM-19”
estas la titolo de reta, memrega kurso publikigita de la Monda Organizo pri
Sano.  Kun helpo de la  Universala  Medicina Esperanto-Asocio,  UMEA,
asocio de pli ol cent jaroj de internacia agado, la organizo proponas Espe-
ranto-version de la kurso:
https://openwho.org/courses/enkonduko-al-KOVIM-19 

UNESKO-Kuriero. La januara-marta numero de la Esperanto-versio de la
revuo de Unesko proponas artikolojn pri aspektoj de la Celo por Daŭri-
pova Evoluigo n-ro 14 – esplorado de la oceana fundo en Ĉinio, la milito
kontraŭ plasto en Latinameriko, marborda erodiĝo en Ganao, kaj abundaj
aliaj temoj. Eblas elŝuti ĝin ĉe:
https://idiomaesperanto.weebly.com/unesko-kuriero.html.

[Informilo de la oficejo de UEA por rilatoj kun UN, n-ro 51]

Nova libro pri la fondinto de UEA
La jaro 2020 estis proklamita la Hodler-Jaro kun diversaj eventoj en rilato
kun la centa datreveno de la forpaso de Hector Hodler (1887-1920), kiu
fondis la Universalan Esperanto-Asocion (UEA). La Arkivoj Jura Brüsch-
weiler  (AJB),  kunlabore  kun  Svisa  Esperanto-Societo  kaj  UEA,  volis
konkludi tiun gravan jaron per aperigo de libro, kie la leganto malkovros
informojn pri la vivo kaj la pensoj de tiu personeco, kiu profunde markis la
Esperantistaron kaj  la  pacisman movadon de  la  komenco de la  dudeka
jarcento.

La libro havas 230 paĝojn kaj kostas en Svislando 36 CHF. La aŭtoroj
estas sube prezentitaj.  Ĝi entenas multajn bildojn, pentraĵojn,  fotojn kaj
manuskriptojn; ĝi entenas antologion, indekson, kaj abundajn fontindikojn.
La libro estas mendebla en librovendejoj kaj per Amazon. La libro estas
dulingva: en Esperanto kaj la franca. La tradukojn faris Mireille Grosjean.
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Surbaze  de  ankoraŭ  ne  konataj
dokumentoj la verko provas pre-
zenti  la  vivon de Hector  Hodler
tra  liaj  pensoj  kaj  agadoj,  de  la
junaĝaj lernejaj jaroj al la starigo
de humanaj agadoj dum la unua
mondmilito.  Tiu  eseo  metas  la
junulon  en  la  kuntekston,  kie
naskiĝis liaj unuaj ideoj, esploras
profunde la  demandon pri  Espe-
ranto, speciale en la rilato kun lia
patro  Ferdinand  Hodler,  aktual-
igas la sciojn pri la fondo de UEA
kaj alportas novan lumon pri lia
agado favore al la militkaptitoj.

Plie  tiu  libro  substrekas  la  ver-
kistan talenton de Hector Hodler.
De  la  junaĝaj  tekstoj  energiplenaj  kaj  idesprucantaj  ĝis  la  gazetaraj
artikoloj regule verkitaj por la Revuo Esperanto, kiun li redaktis, Hector
Hodler montriĝas kiel pensulo profunde enradikiĝanta en sia epoko, kiel
homo kapabla konkretigi siajn surpaperajn ideojn en konkretajn agadojn,
kiuj ankoraŭ hodiaŭ estas agnoskataj ne nur en la Esperanto-movado sed
pli vaste tra la mondo.

La aŭtoroj

Marine Englert estas arthistoriistino kaj projekt-respondeculino ĉe la Ar-
kivoj Jura Brüschweiler. Ŝi esploris kaj ordigis la dokumentaron pri Hector
Hodler kaj gvidis la konkretigon de la libroeldonadon.

Charles Heimberg estas historiisto kaj profesoro pri didaktiko de historio
en la Ĝeneva Universitato. Li verkis doktoran tezon pri la ĝenevaj labo-
ristaj  movadoj  inter  1885 kaj  1914  kaj  estas  aŭtoro  de  artikoloj  pri  la
didaktiko de historio.
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Christian Lavarenne estas historiisto kaj esperantisto. Li verkis doktoran
tezon pri la interna ideo de Esperanto kaj ties rolo. Li fakulas pri la diplo-
matiaj agadoj de Hector Hodler kaj specife pri la rilatoj de Hodler kun la
Ruĝa Kruco.

Ulrich Lins estas historiisto, profesoro kaj fakulo pri la historio de la evo-
luo de la Esperanto-movado. Notindas lia verko  La Danĝera Lingvo,  kiu
esploras la agadojn de la diktatorecaj reĝimoj kontraŭ Esperanto tra la du-
deka jarcento. Tiu kvinligva verko baldaŭ aperos france.

La libro nun estas mendebla en la Libroservo de UEA je prezo de €33.90.

Dek-jara datreveno de katastrofo
Hori Jasuo raportas pri la konsekvencoj de la nukle-centrala akcidento
en 2011 en Japanio.

Dek jaroj pasis de la Granda Katastrofo en 2011. Kalkulante, kiom da fojoj
mi vizitis la katastrofajn urbojn kaj vilaĝojn, mi sciis, ke mi vizitis ilin 64
fojojn. De la gubernioj Aomori ĝis Ibaraki, mi vizitis multajn lokojn tra-
fitajn de la tertremo, la cunamo kaj la nuklea akcidento.

Estas tri kialoj, kial mi iris tiel ofte. Unu estas, ke kiel aŭtoro de “Raportoj
el Japanio”, raportoj en Esperanto pri Japanio, mi volis dissendi informojn
pri tiu katastrofo al la mondo, precipe tiujn informojn pri la nuklea akci-
dento, ĉar ĝi estas historia okazintaĵo, el kiu oni devas nepre lerni leci-
onon, do mi volis informi la mondon pri la nuna situacio en Fukuŝima kaj
kontribui al la kontraŭnuklea movado.
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Due, mi okupiĝis pri subtenado de infanoj en Tooni en la gubenrio Iŭate de
naŭ jaroj. Por la subtena movado, mi vizitis Tooni-on trifoje jare (diplom-
iĝa ceremonio, sporta festivalo,  kultura festivalo),  kaj profitante la  oka-
zojn, mi vizitis la ĉirkaŭan regionon. Trie, la nombro da interŝanĝoj kun
lokaj homoj iom post iom pliiĝis, kaj mi volis renkonti ilin. 

Estas sennombraj pejzaĝoj en mia memoro pri tiuj urboj kaj vilaĝoj, kaj
estas malfacile desegni ilin sur unu-du paperfolioj, sed mi kuraĝis provi.

La mapo montras  la  nordorientan parton de Japanio.  Pli  norde estas  la
insulo Hokajdo kaj sube estas Tokio. La cunamo atakis la marbordon de
Hokajdo al Tokio. Multaj urboj kaj vilaĝoj situas laŭ la marbordo, tial ili
estis  rekte  atakitaj  de  la  cunamo kaj  detruiĝis.  La  nukleaj  centraloj  de
Fukuŝima troviĝas meze iom malsupre. La damaĝoj de la katastrofo estis
tre granda. Vidu sube:
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Damaĝoj en la katastrofo

Entute Iŭate Mijagi Fukuŝima Aliaj
Mortoj 15 899 4675 9543 1614 67

Malaperoj 2 526 1111 1215 196 4
Rilataj
mortoj

3 775 470 929 2320 56

Entute 22 200 6256 11 687 4130 127

Rifuĝintoj
(2021)

 41 241 

       en 2011 470 000
Detruitaj

domoj
405 117

Ja estas multaj viktimoj, sed ankaŭ multaj estas malaperintoj. La cunamaj
ondoj  ripete  venis  kaj  revenis,  tial  multaj  homoj  estis  enfluigitaj  en  la
maron kaj malaperis. 

Rilataj mortoj estas tiuj mortoj kaŭzitaj ne rekte de la tertremo kaj cunamo,
sed  de  postefikoj,  ekzemple  malbona  flegado,  malbonaj  vivkondiĉoj,
memmortigo pro  malespero.  En Fukuŝima multaj  rifuĝintoj  suferas  pro
depresio, loĝante en fremdaj lokoj kaj perdinte esperon. Tial ankoraŭ nun
iuj mortoj estas kalkulitaj kiel tiaj mortoj.

La nombro de rifuĝintoj en 2011 estis 470 000, kaj ili loĝis en provizoraj
dometoj. Nun plejmultaj homoj translokiĝis al novaj domoj aŭ luitaj do-
moj, sed ankoraŭ troviĝas homoj, kiuj loĝas en tiuj provizoraj domoj. 

Multaj rifuĝintoj en Iŭate kaj Mijaĝi povis reveni al sia eksa loko, post
kiam la inunditaj lokoj estis talusitaj kaj novaj urboj estis konstruitaj, sed
multaj rifuĝintoj el Fukuŝima ne povas reveni hejmen, ĉar iliaj urboj kaj
vilaĝoj estas ankoraŭ ne loĝeblaj pro forta radioaktiveco, aŭ ili ne volas
reveni,  ĉar  ili  timas  la  influon  de  la  radioaktiveco  kaj  mankas  tie  la
kondiĉoj por vivo. Precipe patrinoj kun infanoj, kiuj fuĝis al foraj guber-
nioj, timante radioaktivecon al siaj infanoj, ankoraŭ ne povas reveni al sia
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hejmloko kaj havas malfacilan vivon.  Dum la  komencaj  kelkaj  jaroj  la
registaro  kaj  la  gubernio  Fukuŝima  disponigis  al  ili  senpagan  aparta-
menton, sed poste ili provas forpeli ilin el tiuj loĝejoj.

La kompensa mono ne estas sufiĉa por la rifuĝintoj pro la nuklea akcidento
kaj TEPCO kaj la registaro ne aprobas sian respondecon pri la akcidento,
tial multaj homoj metis la aferojn al la juĝo kaj bataladas. La fina juĝado
ĵus komenciĝis en la plej supera tribunalo.

Klarigoj pri la pejzaĝoj en la bildo

Dekstre supre estas la faligitaj kontraŭcunamaj digoj en la urbo Tooni en la
gubernio Iŭate. Ili estis 12 metrojn altaj kaj ŝajne tre fortaj, sed la cunamo
facile faligis ilin kaj la protektita kvartalo estis tute detruita. Mi vizitis la
urbeton en aŭgusto 2011. Ankoraŭ restis detruitaĵoj ĉirkaŭe. Mi staris apud
la digoj kaj rimarkis, kiel grandaj kaj altaj ili estas.

Sube dekstre estis tinusa ŝipo portita de la cunamaj ondoj al la stacidomo
Ŝiŝiori-Karakuŭa  kelkajn  kilometrojn  enlande.  Ĝi  estis  tre  granda  ŝipo.
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Post  du jaroj  ĝi  estis  malkonstruita,  kaj  sur  tiu  tereno nun staras  belaj
apartamentaroj.

Sube maldekstre estas tigro eble farita el fero. Mi trovis ĝin en la urbo 
Oocuĉi sur la tereno de detruita domo. Ĝi jam rustis kaj vane muĝis al la 
ĉielo.

Plej  sube estas  montetoj  da  radioaktive  poluita  tero  kovritaj  per  verdaj
kovriloj en la vilaĝo Iitate. Ĝi situas enlande kaj fore de la nuklea centralo,
sed malfeliĉe la nubo enhavanta radioaktivaĵon flugis sur ĝin, kaj ĝi fariĝis
poluite neloĝebla loko. Ankoraŭ nun iuj lokoj en la vilaĝo estas neloĝeblaj
kaj la eksaj loĝantoj ne povas reveni.

La centro estas la pejzaĝo de Rikuzen-Takata fine de aŭgusto 2011. Dek-
stre  staris  7-etaĝa “Kapitala  Hotelo 1000”,  kiu estis  inundita  ĝis  la  4-a
etaĝo kaj poste malkonstruita. En la mezo, sur la nacia vojo n-ro 6, nur la
ŝildo de la benzinstacio restis, kaj la ŝildo estis gratita. Tio signifas, ke ĝi
estis inundita ĝis ĉi tiu alteco. La supera mezlernejo Takata videblas mal-
dekstre. La areo estis la centro de la urbo, sed ĉiuj krom la betonaj kon-
struaĵoj estis forlavitaj. 

Malsupre dekstre estas ĝuste apud la stacio Minami-Kesennuma, kie estis
urbocentro,  sed ĉio malaperis,  krom la fervoja kajo kaj la  4-etaĝa kon-
struaĵo enhavinta manĝejojn kaj trinkejojn. Apud tio estis amaso da dis-
premitaj aŭtoj. Ĉiu estis ĉifita, kaj mi sentis min malĝoja, kiam mi pensis,
ke iuj homoj certe mortis en ili. 

Supre maldekstre kaj meze maldekstre estas Odaka en la urbo Minami-
Sooma. Fukuŝima estis forte damaĝita de la tertremo, kaj ĉi tie en Odaka,
plej multaj malnovaj lignaj konstruaĵoj disfalis aŭ la unua etaĝo disfalis.
La vojo rekte al la stacidomo kurbiĝis. Odaka fariĝis evakuada areo, ĉar ĝi
troviĝas ene de 20 kilometroj de la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima, kiu
kaŭzis la akcidenton, kaj ne eblis eniri dum kelka tempo. 

Ŝajnas, ke eblis provizore eniri en la urbon unu jaron post la tertremo, kaj
la instruistoj en Odaka Elementa Lernejo aranĝis la havaĵojn lasitajn en
siaj klasĉambroj. Mi iris tien ĉirkaŭ duonan jaron poste. Ŝajnas, ke iuj ler-
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nantoj revenis kaj alportis siajn havaĵojn, sed la havaĵoj de pluraj homoj en
ĉiu klasĉambro restis. Post tio, mi vizitis ĝin ĉiujare ĝis la lernejo mal-
fermiĝis, sed la ceteraj havaĵoj estis preskaŭ samaj, kaj fine ili estis stokitaj
ie aŭ forĵetitaj, kiam la lernejo malfermiĝis. La vortoj de la instruisto restis
sur la  nigra tabulo,  kaj  ankaŭ la vortoj  de la  revenantaj  infanoj.  Mi ne
povis legi la mesaĝojn sen larmoj. 

Sube centre estas la tombejo de la distrikto Ukedo en la urbo Namie. La
fiŝhaveno Ukedo estis  tiel  detruita,  ke restis  neniuj  konstruaĵoj  krom la
elementa lernejo. En la tombejo, la tomboŝtonoj  renversiĝos kaj la urnoj
malkovriĝis. Ĝi estas senhoma pejzaĝo. Fore vi povas vidi la turojn de la
nuklea centralo n-ro 1 de Fukushima. Se ne okazus la nuklea akcidento, ĝi
estus  talusita  same kiel  la  katastrofaj  regionoj  en  Iŭate  kaj  Mijagi,  kaj
eblus vidi iom da rekonstruo, sed ĉi tie preskaŭ nenio estis farita en la
lastaj 10 jaroj. Eble ĉi tiu tombejo ankoraŭ nun estas tie, same detruite. 

Supre  dekstre  estas  portempaj  loĝejoj  en  la  urbo Aizu-Ŭakamacu,  kien
translokiĝis  rifuĝintoj  el  la  urbo  Okuma,  kie  staras  la  nuklea  centralo
n-ro 1 de Fukuŝima. Ĉar multaj eksaj loĝantoj de Ookuma laboras en la
nuklea centralo, duono de la loĝantaro estis en Aizu kaj duono en Iwaki
proksima al  la  centralo.  Pacifika marbordo de gubernio Fukuŝima estas
varma loko, kie malofte neĝas, do kiel malfacile por ili vivi en tiel pro-
funda neĝa Aizu kaj malbone ekipitaj portempaj loĝejoj. Eble jam mal-
konstruitaj estas tiuj loĝejoj, sed Okuma ankoraŭ estas neloĝebla areo, do
ili ne povas reveni al sia hejmurbo. Eble ili daŭrigas sian vagantan vivon,
konstruante aŭ luante novan domon ie. 

Oni ofte diras, ke je la 10-jariĝo de io oni devas forgesi la pasintecon aŭ
komenci ion novan ktp kaj kuraĝe antauenpaŝi. Fakte la damaĝitaj urboj
estas bele rekonstruitaj, do de ekstere ordinaraj vojaĝantoj ne povas imagi,
ke tie estis tiel granda katastrofo, tamen ne eblas forviŝi la traŭmaton kaj
malĝojon el  tiuj,  kiuj  perdis siajn familianojn kaj  hejmojn.  Viktimoj de
Fukuŝima eĉ ne povas reveni al siaj hejmurboj. 
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La ŝtato, eĉ en la gubernio Fukuŝima, antaŭenpuŝas politikon neglekti aŭ
forĵeti la suferantojn, kvazaŭ ĉio “jam finiĝis”. Pri mia vojaĝo, la “vojaĝo
por vidi la eksteron” preskaŭ finiĝis. Ekde nun, kiel ni paŝos kun la homoj
trafitaj  de la  katastrofo,  kaj  ĉu ni  povos fari  tion? Ĉi-jare  mi havas 80
jarojn,  kaj  mi  devas  pensi  pri  mi  mem antaŭ  ol  pensi  pri  aliaj  homoj.
Tamen mi firme decidis, ke mi daŭre subtenos la eksajn loĝantojn de Fuku-
ŝima, nun loĝantajn en mia gubernio Gunma, kiuj batalas kontraŭ TEPCO
kaj  la  ŝtato,  kaj  la  grupon batalantan por  infanoj  elmetiĝintaj  al  radio-
aktivaĵo el la centralo.

La 12-an de marto 2021. HORI Jasuo

Gelernantoj de la klaso de Marie-ho en Marsejlo, Francio

Jen kelkaj bildoj de infanoj en Marsejlo, Francio. La instruistino de tiuj
gelernantoj  estas  nomata  Marie-ho.  Mi  renkontiĝis  kun  ŝi,  kiam  mi
prelegis en Francio en 2008, kaj post kiam okazis la Granda katastrofo kaj
mi  komencis  subteni  la  gelernantojn  en  Tooni  en  la  gubernio  Iŭate,  ŝi
sendis  al  ili  pere  de  mi  artaĵojn  el  papero  faritajn  de  siaj  gelernantoj
multajn fojojn.

El  tiuj  artaĵoj,  kio  plej
impresis  min,  tio  estis  la
paperaj papilioj, kiujn oni
metas  sur  la  fingrojn.
Kiam  mi  sendis  ilin  al
Tooni,  la  lernejestro
sendis al mi bildon de ler-
nantoj,  kiuj  kuras  en  la
gimnastikejo  tenante  la
papiliojn. Kiam mi trans-

sendis  la  foton  al  Francio,  la  infanoj  tre  impresiĝis,  dirante:  “Japanaj
infanoj vere portas la papiliojn, kiujn ni faris!" 
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Foto sendita la 11-an de marto 2021



Foto de gelernantoj en Tooni, kiuj tenas la
papiliojn ĉe siaj fingroj, en 2014.

La letero de Marie-ho estas skribita per grandaj literoj sur granda papero,
kaj  ĉirkaŭ ĝi  estas  eltondaĵoj  de papero faritaj  de infanoj,  kio estas  tre
amuza. Tiuj estas montritaj en la 2-a etaĝo de la biblioteka konstruaĵo de la
Jacugatake-Esperanto-Domo. 

La subteno de Marie-ho estis  tre  granda por la  subteno de Tooni.  Tiuj
agadoj  montras  amikecon  de  esperantistoj  kaj  ilian  varman  koron  el
Homaranismo. 

Konsiderante tion, mi eldonis la libron “La 9 Jaroj de
Tooni” (en la japana kaj Esperanto) lastan jaron. Ĝi
ankaŭ enhavas rakonton pri la papilio kaj bildon de la
granda mano. Ĝi kostas 500 enojn, kaj la resto estas
iomete.

20



21

Foto sendita en 2014. La francaj gelernantoj tenas sian papilion ĉe la fingroj.

Foto de fama fotisto, kiun Marie-ho sendis por la gelernantoj de Tooni.
Ŝia granda letero.



Mesaĝoj el la mondo
Tertremo en Ĉeĥio

Saluton sinjoro Jasuo,  

mi auskultis novaĵelsendojn pri tertremo. Ĉio, kio okazas en mondo, havas
influon al ni ĉiuj. Eĉ lokaj katastrofoj ŝanĝas veteron, akvofluon, tempe-
raturon, kaj diversaj gasoj fuĝas al aero. Troa uzado de nafto kaj karbo
ŝangas naturon, kaj tiuj ŝangoj povas sekvi katastrofojn. En Eŭropo ankaŭ
estis tertremoj, kaj sufiĉe fortaj, kutime najbaraj landoj ĉiam helpis. Sendis
fajro-brigadojn, monsubtenon, hundojn serĉantajn homojn sub ruinoj. Sed
nun ĉiuj landoj estas fermitaj pro epidemia danĝero. Kaj kiam en Italio
tertremoj detruis tutan urbon, ili devis helpi al si mem. Terura afero, kiam
disfalas rilatoj, kiuj funkciis dum multaj jaroj.

En Ĉeĥio ankaŭ okazas tertremoj, sed preskaŭ ĉiam malfortaj, plejparte oni
eĉ ne rimarkas ilin. Lasta tertremo sufiĉe malagrabla estis pasintjare. Ofte
bestoj  reagas  anksie,  eĉ  birdoj.  Lastan  jaron  ofte  estis  fortaj  ventegoj
detruaj. Mi pensas, ke tio ankaŭ estas ŝanĝo en naturo.                     Olga.

Saluton sinjoro Jasuo, en iu filmo mi vidis ke sur stratoj restis sakoj kun
poluita  lomo.  Kial?  En  Eŭropo  ĉion  oni  kaŝas  en  jam  ne  funkciantaj
minejoj. Por ĉiuj restaĵoj de nuklea industrio oni faras “ĉerkojn” el betono
kaj ankaŭ kaŝas en jam ne funkciantaj minejoj. Se ĉiujn danĝerajn mal-
puraĵojn ĵeti  al maro, fiŝoj kaj aliaj maraj bestoj,  kaj kreskaĵoj en akvo
poluiĝos kaj povas esti danĝeraj por homoj. Kion oni manĝos, se ĉio en
ĉirkaŭaj akvoj estos malpurigita? 

Olga

MONNERET el Francio

Karaj geamikoj,

Franca radio parolas pri Fukuŝima; jes mi memoras kaj legis la multajn
artikolojn senditajn de Jasuo.

22



Mi  kompatas  vin  dum  ĉi  tiu
tago,  kiu  memoras  vin  mal-
feliĉon. Plie mi legis en la ĵur-
nalo “HOMARARO”, ke mul-
taj  malfacilaĵoj  daŭre  estas.
kaj la registaro ne helpas sufi-
ĉe, eĉ volas trudi aliajn atom-
centralojn,  ESPERU,  geami-
koj,  mi  sendas  ĉiujn  AMIK-
AĴOJN.

– Por gajigi vin, jen foto de
KARNAVALO (2017 aŭ 2016) … sed ĉi-jare, la festo ne okazis pro 
kronviruso.

Brazilo

Saluton, kara Hori.

Mi memoras, domaĝe. Mi estas kun vi ĉiuj. Fortan brakumon.

Amike, Edson

Latvio

Hodiaŭ estas la 11-a de marto kaj en laŭ nialanda TV estis elsendoj okaze
de terura akcidento antaŭ dek jaroj en Fukuŝima. Oni montris nuntempan
urbeton Tomioka, kiu apudas Fukuŝima. Dankon pri la donacita libro kun
viaj desegnaĵoj, fotoj kaj priskriboj.

Antaŭ 31 jaroj najbara Litovia parlamento deklaris pri restarigo de sen-
dependa ŝtato. Ili ĉiujare festas tiun tagon.                                           Aldis

Francio

Kara amiko,

Per floroj de nia ĝardeno (kamelio kaj mimoza) niajn solidarajn pensojn en
la 11-a de marto, memortago de la katastrofo de Fukuŝima.

23



Se vi havas iomete da tempo, ĉu vi povas skribi artikolon pri la Katastrofo,
post  10 jaroj.  Eble  foton aŭ desegnon ankaŭ? (entute  1 paĝo).  Por  nia
normanda bulteno de aprilo, mi enpaĝigas (Yves estas la redaktoro)

Anticipe, mi dankas vin.

Amikajn salutojn. Michèle el Caen

Francio

Kara,

Ĉi tie  ankaŭ ni  memoras pri  la  kata-
strofo de Fukuŝima. Televide ni povas
vidi  kiamaniere  vi  vivas  tiun
memoraĵon surloke de la katastrofo kaj
alie en la lando.

Ni vidis la gigantan muron konstruita
por protekti.

Ni ĉiuj esperas, ke tio neniam denove
okazos.

Amike, Maryvonne

Japanio

Ĉu vi iris 64 fojojn? Dankon pro via helpo. La freŝa speciala programo 
NHK igis min konstati, ke ekzistas multaj homoj, kiuj ne resanigis siajn 
emociajn vundojn eĉ post 10 jaroj. Imagu la pensojn de paro, kiu perdis tri 
junajn infanojn, kaj mi ne povas trovi konsolajn vortojn. Viro de bruto-
bieno, kiu mortigis multajn bovinojn, ankaŭ vivas kun grandaj vundoj. 
Bonvolu konscii pri kiom malsaĝa estas provi eksciti la rekonstruajn 
olimpikojn. La patrino, kiu perdis sian solan filinon, kiu laboris ĉe la 
urbodomo de Minami-Sanriku, diris: “Se mi antaŭeniros, la memoroj de 
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mia mortinta filino malaperos, do mi ne plu paŝas antaŭen”. Mi certe 
memoru tiujn vortojn. 

Kiam mi pensas, ke ĉiuj pejzaĝoj bildigitaj en la bildo estas konservitaj en 
via kapo, mi ne povas ne admiri vin. Bonvolu plu fari vian eblon laŭ via 
aĝo.                                                                                        Kurahayashi.

Japanio

Mi vidis la pentraĵon. Dankon. Mi ankaŭ klare memoras tiun tagon. Dum
la paŭzo je la 3-a horo en la oficejo, mia kolego demandis min, ĉu mia
edzino  fartas  bone,  do  mi  tuj  ŝaltis  la  televidilon.  Estis  filmeto  pri  la
cunamo en Natori-urbo glutanta la domojn. La domo de gepatroj de mia
edzino estis en Ucunomija, do ĝi estis sekura. Post tio la nuklea akcidento
okazis kaj tio fariĝis serioza problemo. 

Mi povas kontribui nenion, sed mi ŝatus esti proksima al vi, esprimante
mian  opinion  kontraŭ  nuklea  energio  kaj  esprimante  tion  al  aliaj.  Mi
esperas, ke vi ankoraŭ energias kaj ludos aktivan rolon. Mi ankaŭ antaŭ-
ĝojas pri la pentraĵo.

Francio

Pripensoj pri Fukuŝima.

Jam dek jaroj pasis post la katastrofo, pri kiu vi tiel bone regule raportis .

Mi supozas,  ke la  kompatinduloj,  kiuj  suferis  daŭre suferas  kaj  ne ĉiuj
rekonstruis sian vivon !

Ne parolante pri la nukleaj rubaĵoj, pri kiuj ni daŭre ne scias kion fari .

Granda bedaŭro estas mia, ke tiu katastrofo tute ne helpis la mondon repri-
pensi la atomenergion ....

TRIOLLE Renée
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Kiel statas la landa agado?

La 10-an de aprilo okazis Skajpe la 72-a “AMO-seminario” pri Aktivula 
Maturigo. Gvidis ĝin Stefan McGill, kiu prezentis la staton de la landaj 
asocioj, unuavice de Nordio. Jen du mapoj el lia prezento. Kiel vi vidas, en
la organiza kampo Danio staras relative bone.
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