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24 sipil pengadilan daerah Tokyo. 

Pendakwa Morizono Kazue 

 

Terletak di Koriyama, Prefektur Fukushima, tempat saya tingga,l jauh dari Stasiun tenaga nuklir 

Fukushima Daiichi Tokyo listrik ke Barat, sekitar 60km jauhnya, memiliki area besar yang sebanding 

dengan Tokyo 23 - Ku. (catatan 1)Fukushima adalah dari 3 daerah, Hama-dori(laut daedah), 

Naka-dori(pusat daerah),  Aizu(gunung daerah). . 

Pembangkit listrik tenaga nuklir kecelakaan membawa polusi daripada sini Naka-dori.. 

 

Juga, dipaksa untuk meninggalkan daerah pesisir aku bisa pergi keluar radioaktivitas oleh kecelakaan, 

untuk menyelamatkan korban, membantu. 

 

Ada orang segera setelah kecelakaan nuklir pabrik di kota sukagawa meninggalkan ide-ide dan 

memikirkan bunuh diri. Saya sangat terkejut dengan berita ini. Ini bulan 9 , bahkan 70 bunuh diri 

tahun-wanita tua yang tinggal di perumahan sementara telah diidentifikasi. (20150809 minyu koran) 

 

Salah satu yang paling akan bunuh diri dan tidak bisa kembali ke tanah terkontaminasi, bahkan di 

rumah. 

Dijemput oleh berita tetapi juga rendah. 

Ini tidak masuk akal ini tidak baik? (Catatan 2) 

 

Masih tentang lebih dari 110000 orang mengungsi dari rumah. 

Adalah prospek konvergensi pembangkit listrik tenaga nuklir kecelakaan, kami terus dipaksa untuk 

dosis rendah radiasi. 

 

Dan pembangkit listrik tenaga nuklir kecelakaan, hanya manusia menderita. 

2011Hewan peliharaan yang tersisa di ayam dan hewan kematian adalah apa yang Anda ketahui? 

 

Bisa melarikan diri dalam kehausan, kelaparan, ketakutan dan penderitaan, dia sudah mati. Ternak 

dibunuh oleh manusia. 

Hal ini disebabkan oleh terkontaminasi semua fakta. Masih tetap. 

 

Pada saat kecelakaan, rumah kami, berseri-seri turun dari2 jam 3 jam, radiasi, air 5 hari berkisar air 

akibat gempa. Dalam air ini, yodium radioaktif terdeteksi. Masih ingat bahwa pada saat itu, perasaan 

yang tak terlukiskan ketakutan. Aku ingin tahu jika saya memiliki paparan awal bagaimana banyak? 



 

◆ Kecuali zome aman?  

Informasi yang saling bertentangan dalam penampilan anak menghilang dari Taman. 

Penampilan ibu, bayi dan anak-anak bermain di Taman tidak terlihat. 

Ditempatkan di situasi yang aneh, di mana anak kecil dapat bermain Indoor bermain anak dibangun, 

seperti menonton film fiksi ilmiah. 

 

Dari segera setelah kecelakaan, pemerintah dan beberapa ahli ini pada dosis "segera efek kesehatan 

bukanlah" pertama untuk membasmi hama itu adalah penting, namun, diterangkan dengan keyakinan, 

hidup, untuk membasmi hama. 

 

Tangan guru dan orang tua mulai dekontaminasi sekolah dan sekolah road. Bahan radioaktif mencuci 

keluar menggunakan tekanan tinggi bersih. Ada percobaan ini dan dekontaminasi. Tentu saja, ini adalah 

dengan "paparan". Penampilan dan sekarang terpapar radiasi sedangkan kerja dekontaminasi, lihat di 

sini. 

 

"Kontaminan bergerak hanya" mengatakan, tidak membantu untuk seseorang. 

 

Buatan rumah dekontaminasi. 

Mencukur, dan beberapa detasemen dekat 10 microsieverts per jam di bawah selokan dan taman 

rumput tanah memasukkan ke dalam karung pasir, diatapi disikat ditumpuk di sudut taman. Bersumpah 

dua tahun tujuh bulan. (Catatan 3) 

Belum tahu, Fasilitas penyimpanan sementara juga fasilitas penyimpanan sementara masalah utama 

adalah pewarna apa mana yang akan adalah. Saat ini, Penyimpanan lokal melebihi 100000 poin. 

(Catatan 4) 

 

Mengapa kita harus melakukannya sendiri? 

Perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kecelakaan jika Anda benar-benar harus lakukan, adalah 

itu hanya Tokyo listrik perusahaan, mungkin tampak jelas, kami membangun pembangkit listrik tenaga 

nuklir yang berbahaya seperti itu yang produsen. 

 

Dan, pada setiap saat selama dekontaminasi ini berubah menjadi pelayanan publik. 

Kecuali dekontaminasi briefing diadakan di setiap komunitas. Dalam artikel ini, tenaga nuklir tanaman 

produsen nama array. Harus mengatakan tenaga nuklir tanaman produsen yang menghasilkan 

pendapatan sementara menyediakan dekontaminasi, salah gejala dilahirkan. 

 

◆ Harta anak-anak?  

Pada Mei 19, Shunichi Yamashita, Universitas Nagasaki, Noboru Takamura, Kamiya Kenji, Universitas 



Hiroshima, diresmikan sebagai Fukushima, penasihat. 

“Lihat, tidak ada dampak kesehatan di hingga 100mSv radiasi" 

“Anak-anak bermain di titik permulaan yang tidak masalah” 

"Oke, kehidupan" 

Seperti tidak bertanggung jawab dan mencela kata-kata yang fana menangkap setiap kesempatan 

pergi berasal. 

Mulai cuci otak di bawah mantra yang untuk negara akan diizinkan untuk gagal. 

 

Batas dosis umum, 1mSv. Meskipun hal ini diperlukan oleh hukum, bayi dan anak-anak ,"tidak ada 

masalah sampai dari 20 dengan100mSv" dan saya pikir dipahami untuk kalian, apa terdakwa untuk 

tenaga nuklir pabrik pembuat. 

Untuk anak-anak atau cucu Anda, dapat melakukan hal yang sama? 

 

Dan dunia dalam satu atau dua orang untuk 1,000,000 kanker tiroid pediatrik. 

"20 pertemuan warga kesehatan penelitian Komite Peninjau" akan diadakan di akhir bulan. 

 

Anak-anak diuji di Fukushima Prefecture sekitar 300,000 orang keluar, didiagnosis dengan dugaan 

ganas atau ganas dari 127 . 104 orang setelah operasi,103 orang dikonfirmasi dengan kanker tiroid 

pediatrik. Adalah bahwa ini juga telah menyebar ke kelenjar getah bening atau organ-organ yang tidak 

jarang. 

Itu akan mengakui hubungan sebab-akibat antara hubungan tidak mungkin antara sisi negara, County 

ditemukan kanker tiroid pada berapa anak-anak ? 

 

Bedah prognosis baik, dengan penyakit yang mengancam jiwa, dokter mengatakan. 

Akan terus menghadapi orang tua dan anak-anak harus terus minum obat hidup, penderitaan dan 

kecemasan? 

 

Itu mencoba untuk mempelajari bahaya kesehatan dari kegiatan ekstrakurikuler anak mendapatkan 

tanda tangan orangtua, segel dan setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi, atau praktik yang tanah 

kontaminasi dan kemudian tetap, tidak belajar Chernobyl, juga, tapi tanggung jawab terletak dengan 

orang tua. 

 

◆ "Nasional paparan" dan " produser nuklir" 

Speedy oleh negara dan Provinsi informasi tersembunyi, distribusi yodium telah ditunda, tidak perlu 

paparan, palsu (menilai 30-40% rendah)  pemantauan posting lebih rendah dan kaca lencana ,dianggap 

hanya "paparan eksternal" di sini palsu! (Catatan 5) 

Juga "dosis internal" oleh makan atau pernapasan harus dikreditkan. 

 



Asli oleh, anak-anak dan wanita hamil, dievakuasi telah harus. 

 

Untuk negara-negara seperti Amerika Serikat segera setelah kecelakaan, untuk melindungi warga 

negara, pesawat Carter, dievakuasi melarikan diri dari Jepang, atau ke Jepang Barat. Mendengar dari 

Tokyo dan melarikan diri. 

Itu adalah orang Prefektur Fukushima "Orang kemembuangan", pemotongan pengobatan dari awal. 

 

Tokyo listrik perusahaan, pemerintah, pemerintah daerah, dan tenaga nuklir tanaman produsen , 

prioritas ekonomi,  ini adalah, persis apa "paparan Nasional" tidak?! 

 

Tingkat tujuh kecelakaan, tetapi di bawah nama rekonstruksi untuk "keselamatan mitos '" 

membahayakan kerusakan reputasi ' terus dan etos "Jepang stake holder dan komunikasi risiko" 4 

dan setengah tahun. 

 

Tanpa pembangkit listrik tenaga nuklir kecelakaan kerusakan akan tetap kekurangan dari kontaminasi 

radioaktif tidak mungkin di bawah keadaan, berbagai isu diperlakukan seperti rolet Rusia, tahu sebagai 

hak asasi manusia dan martabat, memperluas. 

 

Tokyo listrik perusahaan memiliki respons yang tulus dan kompensasi kerusakan tidak pergi. Aku 

hanya menyebarkan kesenjangan. Dan menunjukkan kelemahan dalam reaktor, meskipun tidak 

mengejar tenaga nuklir Tanaman manufacturers bertanggung jawab. 

 

Bagaimana untuk menangani menghabiskan nuklir solusi bahan bakar dan air seperti, juga disebut 

reaktor kedua dan ketiga, pembongkaran sederhana incinerator polusi konstruksi, Fasilitas pada 

menunda. (Catatan 6) 

 

Dan kerusakan radiasi adalah hanya di Prefektur Fukushima tidak untuk bahkan mengejar hanya 

produsen tenaga nuklir terlepas dari terdakwa tanpa berhenti, menghindari tanggung jawab, reaktor 

nuklir pembangkit ekspor ke! 

Kami bagaimana untuk mengejek Prefektur Fukushima mana pun? 

 

Jangan biarkan sangat sebagai status quo ini tidak dapat dipertahankan. 

Ini adalah kerusakan kecelakaan nuklir yang sehari-hari bahwa kita semua terikat produsen 

pembangkit listrik tenaga nuklir. (Catatan 7) 

 

Akhirnya, 

Berharap kita terus paparan pekerjaan pembangkit listrik tenaga nuklir kecelakaan, kecelakaan kasus 

konvergensi untuk keselamatan kita. 



Mereka tidak memiliki will Jepang. Mengatakan bahwa, pernyataan pendapat saya. 

 

Lebih dari 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

"1; lalu lintas melintasi Tohoku Shinkansen dan Tohoku Expressway, residence dan terletak di 

Prefektur Fukushima tanggal kota, Fukushima kota, nihonmatsu-Shi, motomiya-Shi, Koriyama, 

Palembang dan Shirakawa-Shi Naka-Dori di wilayah, setara dengan Prefektur Fukushima populasi 65% 

sekitar 1,300,000 poin. Atas 160,000 orang dievakuasi. 》 

 

S 2; dari kematian terkait bencana, dengan sebuah agregat of koran ini adalah kematian terkait nuklir 

dari 16 kotamadya menjadi kepentingan brewery. Sebagai akibat dari bencana gempa bumi dan 

kecelakaan nuklir sekarang juga mengirim penampungan di luar orang Prefektur Fukushima Prefektur 

118,000 orang. Nomor yang disahkan kematian terkait bencana oleh kotamadya juga terus berlanjut di 

Maret 9 hari 1,884 orang - Futaba-gun Okuma, Futaba kotamadya, Tokyo pembangkit listrik di kota 

Fukushima adalah，termasuk kerusakan nuklir besar, menurut wakil, masih berlaku untuk kematian 

terkait bencana di County anpachi desa bulanan total 20 hasil bolak-balik (20150310 Tokyo 

koran)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ feature/nucerror/list/CK2015031002100003.html . " 

 

 

" 3; rumah saya kota dekontaminasi kepala perusahaan Mitsubishi bahan, subkontraktor negatif orang 

Fukushima kota dan kota Koriyama. Dekontaminasi dilakukan pada 11 Maret 2013 , 1 kantong 1 ton 

fleksibel Pack 4pcs Taman sangat dikuburkan disana. 》 

 

' 4) lampiran (2015 tahun 8 bulan 23 hari Fukushima Minpou Koran:) 

[Situs yang terus 100000, ultra terlihat kecuali mulai pewarna angkut-buang, intermediate 

penyimpanan proses tabel penundaan] 

Konstruksi fasilitas penyimpanan sementara menyimpan kecuali pencelupan limbah yang terkait 

dengan Fukushima, Tokyo listrik, menerima tanda Ken satu tahun segera. Dan hakim di provinsi untuk 

mempercepat rekonstruksi dan berikutnya dekontaminasi maju terus. Penyimpanan di kekurangan 

mengelola sampah tidak fokus di Taman, di luar 100000 tempat di Prefektur. Kota situs memelihara 

banyak dengan Departemen lingkungan, prospek permulaan transportasi udara segera seperti 

permintaan meningkat. 

 

♦ kehilangan tempat untuk pergi 

Prefectur bercakap, di perumahan dekontaminasi melakukan di 36 kotamadya di akhir Juni tahun ini 

dilakukan untuk sekitar 432,000 , sekitar 60% (dari kira-kira 264,000 rumah). Dua kali lipat dari 136,000 . 



Dan prospek instruksi evakuasi membuka siap negara-negara yang akan di bawah kontrol langsung 

dan membatasi kedua kawasan perumahan dekontaminasi menyelesaikan semua pada akhir tahun 

fiskal 2016; 

 

Di sisi lain, tempat yang formal di limbah disimpan sekitar 2300000 meter kubik. Tinggal di 0,5%adalah 

sekitar 11,000 meter kubik di fasilitas penyimpanan sementara dilakukan dalam transportasi pilot (uji) 

sejauh. Fasilitas penyimpanan sementara penuh, baru termasuk menginfeksi limbah telah kehilangan 

tempat untuk pergi. 

 

Fasilitas penyimpanan agregat County [grafik] Street. Pada Maret tahun ini dari 102,093 situs pergi. 1 

tahun lalu 26 tahun 3 bulan dalam 53,057 ,1 tahun hampir tiga kali lipat. County personil untuk 

menebak "kecepatan serupa di masa depan akan terus meningkatkan". 

 

♦ Kotamadya menjerit 

Fukushima kota tahun 3 bulan penyimpanan di tempat 47,526 di Prefektur paling tidak disajikan 

bahkan permulaan pilot angkutan dan transportasi udara dari. Orang ‘diminta" awal dari rumah 

mengatakan” suara-suara dari banyak warga. Pemilik tanah dan penduduk untuk memahami, ada 

prospek waktu muat didirikan fasilitas penyimpanan sementara baru ‘ dan memegang kepala mereka. 

 

Kota Koriyama menganggap perbaikan produk ke tempat untuk agregat situs penyimpanan limbah 

dalam persiapan untuk transportasi udara. Namun, agen "jadwal transportasi tidak tahan bahkan 

perencanaan buram," dan mendesah. 

 

♦ awal presentasi 

Sampah yang diangkut ke fasilitas penyimpanan sementara mulai pada bulan Maret tahun ini ketika 

Kementerian lingkungan serta transportasi jadwal untuk tanah yang terkontaminasi, proses menuju 

pembuangan akhir di luar "2-3 bulan bersama di bulan" dengan menyatakan ide. Bahkan setelah 

hampir setengah tahun, namun, tidak diungkapkan. Personil pelayanan adalah "memulai volume 

pengurangan teknik, seperti. Aku tidak tahu menunjukkan "harus menjadi. 

 

Keselamatan mengamankan kota Futaba perjanjian, pelayanan dan provinsi, Okuma, mandat dalam 

negara jadwal pembuatan dan tahunan laporan kemajuan . Wakil-wakil County ' tertunda jadwal, 

membuat, untuk fasilitas penyimpanan, termasuk negatif mempengaruhi "dan berusaha untuk hadir 

awal. 

 

♦ latar belakang 

Mengenai fasilitas penyimpanan sementara, 2014 tahun 8 / 30, County persetujuan dari Okuma, kota 

Futaba, resmi memutuskan untuk menerima pembinaan. Pada Septembri 1 , gov yuhei Sato (saat itu) 



melaporkan konstruksi penerimaan kepada Perdana Menteri Shinzo Abe di Kantor Perdana Menteri. 

Kementerian lingkungan hidup ditetapkan dalam tanah negosiasi dengan pemilik tanah melintasi kota 

dari sekitar 16 kilometer persegi 2365 orang. Tahun 7 bulan kontak dengan 850 orang ,570 orang 

setuju dalam survei. Namun, mencapai kesepakatan, hanya 5 orang. 

https://www.minpo.jp/News/detail/2015082324844 » 

 

' 5; "kaca lencana adalah omni-directional radiasi, seperti Fukushima's 30-40 persen lebih tinggi untuk 

mendeteksi-co., Ltd menjelaskan seminar ITA Dewan resmi di Chiyoda technol-" 

http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/2015/01/Post-156B.html » 

 

" 6; masyarakat yang berasal dari sampah http://gomif.blog.FC2.com » 

 

"7; tahun ini, Juli 31 , Tokyo listrik melewati tiga pada pemungutan suara"didakwa"telah dibuat. Tokyo 

Jaksa Komite lebih dari 2 derajat. Yang disetujui oleh warga Tokyo di Prefektur Fukushima, Jepang 

National berpelukan berharap ada sangat penting untuk keadilan serta, tenaga nuklir pabrik 

pembuat. 》 

  
 


