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Novaj popoltavoloj ĉe 
kontraŭatomenergia protesto en Tokio 

aŭtakse 170 000 homoj utiligis nacian 
festotagon la 16-an de Julio 2012 por 
amaskunveni sub la devizo Sayonara 

Nukes (Adiaŭ atomarmiloj) en la tokia 
Yoyogi-parko [jojogi]. La amaskunveno, 
aranĝita de konataj personuloj de la kultura 
vivo kaj aliaj, altiris aktivistojn de konata 
tipo, t.e. sindikatoj, konsumanto-asocioj ks., 
sed ankaŭ partojn de la civitanaro, kiuj ĝis 
nun ne kutimas manifestacii. 

Regeaj, funkaj, hiphopaj kaj popolrokaj 
bandoj prezentis kontraŭnukleajn kanzonojn, 
je kiuj la publiko spite la varmegon dancis en 
festa etoso. 

Unu el la organizantoj, la ilustristino Misao 
Shinoto [misao ŝinoto], estas la ĉeforganiz-
anto de ĉiusemajnaj vendredaj kontraŭ-
nukleaj protestoj antaŭ la oficejo de la ĉef-
ministro, kiuj altiras pli da protestemuloj al la 
tokia politika distrikto Nagatacho [nagataĉo], 
ol venis iam ajn post la kulmino de la 
studenta movado en la 60-aj jaroj. Ŝi atribuas 
la sukceson de la vendredaj protestoj al tio, 
ke ili havas "specifan celtabulon: la ĉefmin-
istron Noda kaj lian registaron". Tiel la parto-
prenantaro kreskis de 300 komence, en 
Marto, al dekmiloj en la lastaj semajnoj. "Ni 
jam scias, al kiu direkti nian koleron hodiaŭ, 
kaj junaj homoj ŝatas nian rektvojan, 
konkretan proteston", ŝi klarigas. 

"Ni devas pli fidi 
nian movadon, 
ĉar la situacio 
povus esti multe 
pli malbona, se 
ni ne levus 
niajn voĉojn", 
diris la aktor-
ino Miyuki 

Matsuda [mij-
uki macuda] antaŭ centoj da 

spektantoj, reference al tio, ke ĝis nun nur 
unu el la 50 japaniaj atomcentraloj re-
funkcias. "Ni devas daŭrigi ĝis la tago, en kiu 
ĉiuj reaktoroj estos aboliciitaj, ĉar la mondo 
precize rigardas, kiel japanoj povas decidi pri 
sia propra sorto." 

La gitaristo Sugizo, membro de du el la plej 
influaj rokbandoj en Japanio, Luna Sea [luna 
si] kaj X Japan [eks ĝepen], konstatas, ke eĉ 
rokmuzikistoj emas silenti pri la afero, "ĉar ili 
timas riskojn" por sia kariero. "Sed muzik-
istoj, kiujn mi vere admiras, de Bob Dylan 
[bab dilen] ĝis John Lennon [ĝan lenen], 
gardis sian artistan integron per tio, ke ili el-
parolis en la socio favore al tio, kion ili kredis. 
Eble mi estas nur simplanima, sed ankaŭ mi 
kredas, ke rokmuziko devas servi kiel averta 

voko, kiu movas la socion en pli bona 
direkto." 

Shinoto diris, ke 
aktivi politike estas ĉiam ankoraŭ 
granda ŝarĝo en Japanio, kaj ŝi citas la akrajn 
kritikojn kaj atakojn, kiuj aperas en interreto 
kontraŭ ŝiaj vendredaj protestoj, eĉ iafoje de 
malnovtipaj maldekstruloj taksas ilin tro 
molajn aŭ naivajn. Ŝi diras pri si mem: "Mi ne 
estis dekomence vere politika homo, kaj mi 
lernas, ke tio postulas multe da sinofero, 
tempa, mona, spirita. […] Sed la protesto, 
kiun ni komencis, disvastiĝas tutlande, kaj ne 
rezignos nur la tagon, kiam ni gajnos 
palpeblan venkon – la fermon de ĉiuj nukleaj 
reaktoroj en Japanio." � 

Kompilita de Gary Mickle surbaze de artikolo 
de Hiroshi Matsubara [hiroŝi macubara] en la 
ĵurnalo Asahi Shimbun [asahi ŝimbun] 2012-
07-16: http://ajw.asahi.com/article/0311disaste

r/fukushima/AJ201207160093 
- [http://goo.gl/iwUtT] 
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