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 Јапан је увео строге мере безбедности у престоници Токију за данашњу државну
сахрану убијеног бившег премијера Шинзо Абеа, којој ће присуство многобројне стране
званице, међу којима и премијерка Србије Ана Брнабић.

  

Полицијска управа спроводи највише безбедносне мере, еквивалентне онима у време
Олимпијских и Параолимпијских игара у Токију прошле године, као и када је цар
Нарухито ступио на престо 2019. године.

  

Број полицијског присуства премашиће 18.000 људи који су били мобилисани у мају за
безбедност састанка земаља "Квад" у Токију, са лидерима Јапана, Сједињених Држава,
Аустралије и Индије.
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Полицијски извор је навео да полиција предузима додатне мере предострожности како
би осигурала да нема празнине у безбедности, с обзиром на то да је Абе упуцан упркос
присуству полиције 8. јула.

  

Пошто ће широка подручја Метрополитен ауто-пута и путеви око тог места бити
затворени, влада тражи од грађана да користе јавни превоз.

  

Полиција ће бити постављање дуж улица, а биће појачани системи за узбуну на
локацијама на којима се окупља много људи и прикупљане информација како би се
предузеле мере предострожности против евентуалног терористичког напада.

  

Како је саопштила влада, две локације на којима ће шира јавност полагати цвеће биће
постављена у парку у близини Нипон Будокан хале у Токију, места одржавања великих
догађаја, пренео је Кјодо.

  

Државна сахрана бившег премијера коју финансира држава почеће у 14 часова по
локалном времену, а власти се суочавају са све већим критикама, јер се очекује да ће
коштати око 11,6 милиона долара новца пореских обвезника, при чему се велики део
приписује трошковима безбедности.

  

Одржане су и демонстрације уочи државне сахране, а учесници протеста су рекли да
одржавање догађаја врши притисак на људе да жале за смрћу бившег лидера који
изазива поделе.

  

На сахрани и премијерка Ана Брнабић 

  

Премијерка Ана Брнабић присуствоваће државној сахрани бившег премијера Јапана
Шинза Абеа у Токију, саопштено је из њеног кабинета.

  

Ана Брнабић ће се у среду у Токију састати са премијером Јапана Фумиом Кишидом и са

 2 / 3



Јапан увео строге мере безбедности у Токију за државну сахрану убијеног бившег премијера Шинзо Абеа. Присуствују многобројне стране званице, међу којима и Ана Брнабић
уторак, 27 септембар 2022 08:12

јапанским министром за дигитализацију Таро Коном.

  

Брнабићева ће током боравка у Јапану разговарати и са представницима јапанских
компанија које послују Србији, и са члановима парламентарне лиге пријатељства Јапан -
Србија.

  

(РТС)
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