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Uvod 
Po katastrofalnem potresu in cunamiju 11. marca na Japonskem je nemška vlada sklenila 
narediti konec jedrskim elektrarnam: 8 od njihovih 17 nukleark bo zaprtih takoj, ostale pa v 
naslednjih 11 letih. Japonska, ki kljub vsemu ohranja svoj »mit«, da so nuklearke nujne za 
ekonomski razvoj, je sklenila začasno zapreti jedrsko elektrarno Hamaoka, ki je v okvari. 
Japonska vlada je poudarjala, da je jedrska energija varna, toda nesreča je dokazala drugače 
in vsi, ljudje in narava, so utrpeli težko kontaminiranost, onesnaženje.        .  
 
Predvidevajo, da bodo v prihodnosti brezštevilni ljudje izpostavljeni sevanju. Do 1. 
septembra so s področij, prizadetih zaradi sevanja, evakuirali 1.82.945 ljudi. Poleg tega so 
poročali o zlorabi človekovih pravic kar se tiče uhajanja radioaktivnosti. Zaradi prihodnjih 
generacij in zaradi »dolgotrajne in miroljubne družbe« moramo premisliti o našem sedanjem 
načinu življenja. To, kar potrebujemo, je premik v politiki jedrske energije do tega, da bi jo 
odpravili.         
 
Klic k molitvi 
Vsemogočni in usmiljeni Bog, pomagaj nam, da bomo gospodarji orožja, ki nam grozi biti 
naš gospodar. Pomagaj nam uporabljati znanost za mir in izobilje, ne pa za vojno in uničenje. 
Daj luči, daj moči in potrpežljivosti vsem, ki delajo za mir. Predvsem pa pomagaj videti nam 
vsem, da naše poti niso nujno tvoje poti (iz:Thomas Merton, Molitev za mir). 
 
Izkušnje 
• 17. avgusta so pregledali več kot tisoč otrok in dojenčkov v kraju Iwaki blizu nuklearke 

Fukushima. Testi so pokazali, da so pri 45 % pregledanih njihove ščitnice absorbirale 
relativno nizko stopnjo radioaktivnosti. Žena, ki je prejela od vlade pismo, v katerem je 
bilo rečeno, da je pregled pri njenem 14-letnem sinu pokazal izpostavljenost 0,01 
mikrosiverta na uro, je vprašala uradnika, ali je varno, da družina še naprej živi v Iwaki. 
Uradnik je odgovoril, da so bili nivoji sevanja v mestu nizki, da pa se mora ogibati trave 
in obcestnih jarkov. »Ni mi odgovoril na moje vprašanje in mi ni nikakor odvzel mojo 
zaskrbljenost,« je potožila. Njen sin je tudi rekel: »Številka ni nič, ker je moje telo vpilo 
vase radioaktivne snovi. Rad bi videl, da bi mi povedali, ali sem v redu ali ne.«  

 
• Besedne žalitve in druge oblike nadlegovanja so bile še dodatek k psihološkemu bremenu 

ljudi, ki so bili preseljeni s področja okrog nuklearke Fukushima. To je nekaj primerov: 
osnovnošolci, ki so bili preseljeni iz Fukushime v prefekturo Chiba, niso hoteli iti več v 
šolo, potem ko njihovi novi sošolci niso hoteli v njihovo bližino. Družbo za transport iz 
Fukushime so njene stranke prosile, naj zaradi uhajanja radioaktivnosti iz nuklearke ne 
uporabljajo tovornjakov z registrskimi tablicami iz tega kraja. Občinska oblast v 
prefekturi Ibaraki je zahtevala od ljudi, preseljenih iz Fukushime, da predložijo uradne 
dokumente, ki dokazujejo, da so opravili kontrolni pregled. Ljudje po vsej Japonski so se 
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izogibali kupovanju produktov iz Fukushime, kot zelenjavi, mleku, govedini, itd.. 
Ministrstvo za vzgojo je izdalo oglas za šole, v katerem je rečeno, naj upoštevajo čutenje 
tistih, ki so bili evakuirani; Pravosodno ministrstvo pa je izjavilo, da diskriminiranje ljudi, 
ki temelji na neutemeljenih predsodkih, vodi v zlorabo človekovih pravic.       

 
• Dokumentarni film “Twice bombed” (Dvakrat bombardiran) predstavlja gospoda       

Tsutomu Yamaguchi, ki je preživel atomsko bombardiranje Hiroshime in Nagasakija; v 
BBC televizijskem kvizu je bil prikazan kot »najbolj nesrečen človek na svetu«, in z njim 
so v Londonu pripravili pogovor. Gospod Yamaguchi je znova in znova rekel, da »človek 
ne bi smel iznajti in uporabljati atomsko energijo. Ta uničuje ves svet.«  Neki Japonec, ki 
je po gledanju kviza na BBC, poslal protestno pismo, je rekel: »Program je bil morda 
samo nedolžna šala, toda ti dve atomski bombi sta umorili več kot dvesto tisoč ljudi. Iz 
tega se ne bi smelo šaliti.« 

 
Premislek 
• Naj vaša ljubezen čedalje bolj napreduje v spoznavanju in v vsakršnem zaznavanju, 10 da 

boste znali razlikovati, kaj je boljše (Flp 1,9-10) 
 

• Poleg tega, da smo bili oropani naše svete zemlje, so moji sonarodnjaki prisiljeni delati v 
nevarnih rudnikih uranove rude (Sherill Buhanan, avstralski proti-jedrski aktivist).  

 
• Pregledati moramo svoje življenje in iskati tak način življenja, ki nam bo pomagal postati 

ponižni pred Bogom vsega stvarstva (Japonska katoliška škofovska konferenca). 
 

• A) Prav sedaj Japonski primanjkuje električne energije. To, kar bo zapolnilo prepad, je 
dobra volja in nasmeh! Če se smejimo, je vse v redu.      

 
B) Zgodba, ki sem jo slišala od svoje mame, ki dela v restavraciji v bolnišnici: “Starejša 
zakonca sta jedla v restavraciji v temi (sta hotela varčevati z elektriko?). Gospa, ki je 
slabo videla, je rekla svojemu možu: 'V temi ne morem tako dobro videti tvojega obraza, 
zato bom imela to večerjo za spominjanje tvojega obraza v mlajših letih.' Ali ni to 
ljubeznivo?«  

 
C) Moj stari oče mi je rekel po telefonu: »Zelenjava, riž in meso, onesnaženi z 
radioaktivnim sevanjem, so stvari, za katere so ljudje trdo delali, da so nam jih pripravili; 
če so radioaktivno obsevani ali ne, to ne spremeni tega dejstva« (iz: Molitev za Japonsko”). 

 
Dejanje 
• Z otroki se pogovarjajmo o tem, kako ljudje ravnamo z jedrsko energijo; vprašajmo se, če 

je ta način pravilen in ali res ne moremo živeti brez jedrske energije.  
• Presodimo svojo vsakodnevno govorico, da bi videli, ali ne uporabljamo besed, ki so 

diskriminatorne.   
• Prosimo Boga, naj nam odpusti naše diskriminatorne navade v besedah, dejanjih in 

mislih. 
 
Sklepna molitev 
Bog Stvarnik, tvoje stvarstvo smo onesnažili z radioaktivnim sevanjem. Bojimo se, da 
pomeni sedanje stanje nepopisno škodo za otroke, vključno za še nerojene. Daj, da bomo 
premislili načine življenja, ki so škodljivi za naravo ter izkoriščajo in zapravljajo zaloge 
energije. Daj nam pogum, da bomo popolnoma odpravili jedrsko energijo. Amen.    

 




