
Boodschap vanuit Fukushima 

                                     aan iedereen van onze wereld 

                                                                                                            
Negen jaar zijn verstreken sinds de nucleaire ramp in Fukushima. 

Bedankt voor jullie aandacht voor Fukushima en voor jullie voortdurende inspanningen in de 

strijd tegen nucleaire energie en kernwapens. 

 

Nu is de 2020 Olympische fakkeltocht in maart het grootste onderwerp in Japan geworden. 

Het wordt gebruikt als dekmantel voor de verschillende problemen en moeilijkheden veroorzaakt 

door de ramp. 

Ook wordt allerhande dwang gezet op de slachtoffers. In gebieden met hoge radioactiviteit, 

te vergelijken met de regularisatie na Tchernobyl, mogen vroegere inwoners terugkeren. 

De Joban-spoorlijn die langs de kust van Fukushima loopt werd ook volledig heropend.   

Dit gebied was aangewezen als “toegang verboden gebied”.  In dit gebied zijn in bepaalde 

plaatsen radioactief materieel en stof verwijderd.  Het evacuatiebevel werd gedeeltelijk 

opgeheven daarna werden mensen er naar teruggestuurd. Het ganse traject voor de fakkeltocht, 

inclusief de hoge radioactieve gebieden, wordt geopend. 

 

De fakkeltocht vertrekt vanop het voetbalveld genaamd J Village dat op ongeveer 20 km van 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station ligt.  Desondanks bezoeken al veel mensen het 

voetbalveld, waaronder heel wat kinderen om te genieten van het voetballen.                                

In de stralingsdosismeting door Fukushima Prefecture op de fakkellooproute, werden 

verontrustende hoge stralingsniveaus geregistreerd langs bermen en wegen. Ik maak me zorgen 

dat de fakkellopers en toeschouwers worden blootgesteld aan gevaarlijke niveaus van straling. 

 

Hoewel de Tokyo 2020-games worden aangeduid als "Reconstruction Olympics", vraag ik me af 

welke reconstructie is er gebracht naar de slachtoffers van Fukushima. 

De Olympische Spelen kwamen naar Japan op grond van de schandelijke leugen van de Japanse 

premier dat de situatie in Fukushima onder controle was.  Meer dan 1,2 miljoen ton “ALPS-

behandeld water” zijn momenteel opgeslagen op het terrein van de Fukushima kerncentrale.  In 

feite is het water nog steeds vervuild met tritium en andere nucliden omdat het geavanceerde 

vloeistofverwerkingssysteem niet voldoende effectief is.  De Japanse overheid  heeft  een voorstel 

opgesteld en vrijgegeven aan de lokale inwoners en vissers om het gecontamineerd water in de 

oceanen te lozen waar het zal verdampen. Alternatieven voor opslag te land en secundaire 

behandeling van andere nucliden naast tritium zijn niet voldoende besproken. Vissers en 

bewoners zijn er ook tegen. Het lozen van radioactief vervuild water in zee voldoet niet aan het 

VN-Zeerechtverdrag of aan het Verdrag van Londen. Nu hebben we de stem van de hele wereld 

nodig. Help alstublieft om te voorkomen dat Japan de zeeën van de wereld nog meer vervuilt.   

 

Vorig jaar begon de ontmanteling van de uitlaattoren op de site van de Fukushima-Daiichi 

kerncentrale. De hele procedure zat in de problemen. Alle operaties zouden vanop afstand worden 

bediend.  maar uiteindelijk  moesten arbeiders in een gondel omhoog gehesen worden om de 

toren in delen af te zagen.  Ongevallen bij arbeiders van de kercentrale zijn frequent.  Volgens het 

onderzoek van schrijver Mr. Haruhashi gaf TEPCO toe dat in de periode sinds de ramp tot de 

eerste helft van 2019 20doden gevallen zijn, 24 arbeiders ernstig ziek werden en er 29 gewond 

raakten. 

 

In september 2019 oordeelde de rechtbank van Tokio dat drie voormalige leidinggevenden van 

TEPCO zich niet schuldig hadden gemaakt aan professionele nalatigheid bij de ramp van 2011, 

wat ik niet kon geloven. Het vonnis was onbegrijpelijk voor veel mensen in Fukushima en voor 

de anderen die getroffen werden door de ramp.  Dit bezorgde hen verder leed en teleurstelling.   



De aanklagers bekritiseerden dat het "een vonnis was bedoeld om de toewijding van de regering 

aan de nucleaire industrie te bevredigen".  Veel van de talrijke bewijzen en getuigenissen die 

gedurende 37 hoorzittingen werden gegeven, waren niet weerspiegeld in de uitspraak van het 

vonnis. De rechtbank koos de bewijzen die TEPCO begunstigden. Schade en lijden als gevolg van 

de ramp werden niet concreet genoemd.  De rechters ontkenden ook volledig de 

geloofwaardigheid van een officiële langetermijn voorspelling betreffende aardbevingen en 

tsunami die in 2002 werd verstrekt, wat op dat moment de laatste wetenschappelijke bevinding 

was. Met betrekking tot het veiligheidsniveau van kerncentrales beweerden zij dat "sociale 

conventies" die worden weerspiegeld in relevante regelgeving de industrie niet verplichten een 

"absoluut veiligheidsniveau" te waarborgen. Het is een terugslag van de uitspraak van het Hoog 

Gerechtshof over de Ikata-kerncentrale in 1992, waarbij de nucleaire industrie inspanningen 

moest leveren zodat zelfs de minste kans op een ongeval vermeden werd. De rechtbank heeft deze 

keer een verkeerde beslissing genomen. Ik voel me verslagen omdat de voormalige executives 

van TEPCO ondanks zo een overvloed aan bewijzen en getuigenissen niet schuldig zijn 

bevonden. 

 

Het proces is bij het Hoog Gerechtshof van Tokio ingediend.  Ik blijf hopen dat de rechtbank nog 

steeds een baken van rechtvaardigheid is en echt onafhankelijk van andere machten. Ik zal ook de 

moed hoog houden in de komende gerechtelijke procedures in de hoop onze waardigheid te 

herwinnen. 

Laten we elkaar bij de hand nemen om nucleaire tragedies over de hele wereld zo snel mogelijk 

uit te sluiten. 

 

Ruiko Muto 
maart 2020 

 

Ruiko Muto werd geboren in Fukushima in 1953. De ramp in Tsjernobyl en de leukemie 

diagnose van haar zus in 1986 leidde ertoe dat ze een antinucleaire activiste werd.  Toen ze met 

pensioen ging, opende ze een café die tegelijk thuis en gemeenschapscentrum was.  Dat leven 

werd vernietigd door de Fukushima nucleaire ramp.  Ze is een van de "Fukushima Women 

Against Nuclear" die zich onmiddellijk heeft aangemeld na het nucleaire ongeval in Fukushima 

Daiichi. Ze is ook afgevaardigde van de groep eisers in het strafproces tegen de leiders van 

TEPCO en medeverantwoordlijke van het collectief "Fukushima Action Project". 
 


