
Provizoraj domoj konstruitaj por suferantoj de la 

Katastrofo de 2011 

 
Japanio estas tre malfeliĉa lando, ĉar multaj kaj diversaj 

kataklismoj (tertremoj, tajfunoj, cunamoj, erupcioj, inundoj, terfaloj, 

neĝegoj ktp.) sinsekve atakas ĝin. La plej granda en la lastaj 10 

jaroj estis la tertremo kaj cunamo okazintaj la 11an de marto 2011. 

En ĝi mortis pli ol 20 000 homoj kaj perdiĝis pli ol 100000 domoj. 

Kaj en la postaj jaroj jene plu okazis aliaj kataklismoj: 

 

En junio 2014 en Hiroŝima okazis granda terfalo kaj la loĝkvartalo 

situanta sube estis detruita; en septembro 2015 la rivero Kinugaŭa 

en la gubernio Ibaraki inundis la urbon kaj vilaĝon, damaĝinte pli ol 

10 000 domojn; en aprilo 2016 okazis granda tertremo en la 

gubernio Kumamoto, kiu detruis 37 000 domojn, kaj en julio 2017 

okazis granda inundo en la gubernio Fukuoka kaj donis grandan 

damaĝon al la loĝantoj. Inter tiuj grandegaj kataklismoj okazis 

multaj malgrandaj, en kiuj homoj perdis vivon aŭ domon kaj 

kampon. 

 Kiam tiuj grandaj kataklismoj okazas, suferantoj unue rifuĝas en 

gimnastikejo, komuna halo, lernejo ktp. La registaro kaj la gubernio 

rapide konstruigas provizorajn domojn por la suferantoj. Laŭ la 

leĝoj ili devas pretigi tiujn domojn en 20 tagoj, kaj pruntedonas tiujn 

dum du jaroj. 

Por suferantoj de la katastrofo en 2011 (la giganta cunamo), la 

registaro pretigis 52182 provizorajn domojn. Poste ĝi komencis 

konstruigi apartamentarojn. Nun multaj luprenis apartamenton en 

tiuj kaj loĝas en ĝi, sed por tio ili devas pagi lukotizon, komence 

iom rabatitan, sed poste plialtigotan. Jam sep jaroj pasis post la 

katastrofo, sed ankoraŭ multaj homoj loĝas en provizoraj domoj, ne 

povante lui tiun apartamenton, nek povante aĉeti novan domon. 

Post tiu katastrofo mi ofte vizitis la suferantajn urbojn kaj vidis 

provizorajn domojn tie, pri kiuj mi skribos. 
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Ĝeneralaj informoj pri provizoraj domoj 

1. Domoj: pret-konstruitaj domoj, kiujn oni povas facile instali aŭ 

munti. 

2. Konstruejoj: parkoj, sportejoj, parkejoj ktp. 

3. Grandeco kaj kosto: Antaŭ marto 2017 la grandeco de unu domo 

estis 29,7 kvadrataj metroj, kaj la konstrukosto estis 2 387 000 enoj 

(23 870 eŭroj). Laŭ la famili-konsisto, oni povas ricevi malgrandan 

aŭ iom grandan domon. 

4. Ekipaĵoj: Provizoraj domoj por suferantoj de la katastrofo de 

2011 estas ekipitaj per jenaj 6 elektraj aparatoj: televidilo, 

lavmaŝino, fridujo, rizkuirilo, elektronika fornelo kaj termoso (entute 

200 000 ~ 250 000 enoj), kiuj estis donacoj el mondonaco el 

eksterlando. Kiam loĝantoj forlasas la domon, ili povas ricevi tiujn. 

5. Lupago: La loĝantoj povas loĝi senpage, sed ili povas pagi 

koston de akvo kaj elektro. 

6. Vivo en provizora domo 

 (1) La muro inter la domoj estas tiel maldika, ke loĝantoj ne povas 

havi sufiĉan privatecon. Pro tio loĝantoj suferas multe. 

 (2) La domoj estas provizoraj, tial ili malboniĝas pli kaj pli, kaj foje 

kreskas ŝimoj, kiuj povas malsanigi la loĝantojn. 

 (3) Loĝantoj venas el diversaj komunumoj, do ne estas amika 

rilato inter ili. Tio ĝenas ilin kaj foje kaŭzas koran malsanon kaj 

neprizorgatan morton. 

 (4) Maljunuloj ne povas aĉeti novan domon, tial ili devas loĝadi en 

provizora domo longe. Ankaŭ junaj familioj, kiuj povas aĉeti novan 

domon, povas havi malfacilon pro duoblaj repagoj: repago por 

perdita domo kaj nove akirita domo. 
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Provizoraj domoj, kiujn mi vizitis aŭ vidis 
 

1. Provizoraj domoj en la 
urbo Kamaiŝi en la 
gubernio Iŭate. Eĉ en tiu 
malfacila situacio japanoj 
prizorgas florojn. 
  
Bildo 1a: tamen kreskas 

floroj. . . 

 
 

 
 Interne de la domo. La ĉambro 
estas tre malgranda. Estis alia 
samgrandeca ĉambro, banejo 
kun necesejo kaj kuirejo. En tiu 
ĉi domo loĝis gepatroj kaj filo. 
Ne estas ŝranko por litaĵoj, do 
la ĉambro-spaco pli 
malgrandiĝas. 
 
Bildo 1b: Malgrandaj ĉambroj en 

provizoraj domoj. 
 

2. Tri-etaĝaj provizoraj domoj. Laŭ leĝoj oni devas konstrui unu-
etaĝajn domojn, sed en tiu ĉi 
urbo Onagaŭa en la gubernio 
Mijagi mankas loko, do kiel 
escepto oni konstruis tri-etaĝajn 
domojn. Laŭ unu loĝanto la 
domoj estas tiel bone konstruitaj, 
ke li ne havas ĝenon pri bruoj de 

la najbaroj. 
 Bildo 2: tri-etaĝaj domoj. 

Paĝo 12/82 KONSTRUADO-k ajero de TAKE 2018  



3. Provizoraj domoj en la 

urbo Aizu-Ŭakamacu en la 

gubernio Fukuŝima. 

Suferantoj pro la nuklea 

akcidento antaŭe loĝis en la 

varma marbordo kaj malofte 

spertis neĝon. Certe la domoj 

havas rimedojn kontraŭ 

malvarmo kaj neĝo, sed loĝi 

ĉi tie estas malfacile por ili. 

Bildo 3: Domoj por rifuĝintoj de l’akcidento en Fukuŝima. 

Bildo 4: rapida velkiĝo de lignaj 

domoj 

4. Provizoraj domoj en 

Fukuŝima. En Fukuŝima 

multaj provizoraj domoj estis 

faritaj el ligno. Komence ili 

estis belaj, sed post 5 jaroj la 

ligno nigriĝis kaj la domoj 

aspektas malbelaj. 

5. Provizora vendejaro en la urbo Kesennuma en la gubernio 

Mijagi. Komercistoj bezonas vendejon. La registaro konstruigis 

vendejarojn. 

Bildo 5: Vendejoj en provizoraj 

domoj. 

Komence turistoj vizitis ilin 
por kuraĝigi, sed lastatempe 
ne multaj vizitas ilin. 
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6. Provizoraj lernejoj en Fukuŝima: Tri elementaj lernejoj de la 

vilaĝo Iitate en la gubernio Fukuŝima, kiu suferis pro flugintaj 

radioaktivaĵoj, 

kuniĝinte 

remalfermis la 

lernejon en 

provizora 

konstruaĵo. La 

nombro de la 

lernantaro 

malgrandiĝis. 

Bildo 6: 

Provizoraj 

lernejoj. 

 

7. Apartamentaro por suferantoj en Kamaiŝi. Por plibonigi 

loĝkondiĉon de suferantoj, permanentaj apartamentaroj estis 

konstruitaj. Ŝajne estas bone, sed en tiuj apartamentoj homoj 

fermas sin kaj estas malfacile havi amikajn kontaktojn kun najbaroj. 

 

 

Bildo7: 

Permanentaj 

apartamentoj  
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8 Nova domo 

konstruita de riĉa 

familio en la urbo 

Kamaiŝi. Riĉaj homoj 

povas konstruigi 

novan domon, sed ili 

certe prunteprenis 

monon de banko por 

tio, do havas 

malfacilon por repagi 

Bildo 8: Nova privata domo. 

  

 Nun en urboj detruitaj de la cunamo estas 4 specoj de familioj: 

1. Familioj, kiuj ne suferis pro la cunamo kaj pro la nuklea 

akcidento. 

2. Familioj, kiuj estas sufiĉe riĉaj por konstruigi novan domon. 

3. Familioj, kiuj translokiĝis, pagante lupagon, al apartamento aŭ 

domo konstruita de la registaro. 

4. Familioj, kiuj devas daŭre loĝi en senpaga provizora domo pro 

malriĉeco. 

La katastrofo de 2011 donis neprecedencan grandegan suferon al 

multege da homoj en diversaj sociaj tavoloj, do mi supozas, ke 

nemalmultaj homoj devos plu loĝadi en provizora domo, kaj la 

problemo de loĝado por ili daŭros longe. 

HORI Jasuo  
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