
Онлајн сахрана градоначелника Сеула због коронавируса
недеља, 12 јул 2020 14:48

Званична погребна церемонија за градоначелника Сеула Парк Вон-суна биће
организована виртуелно ове недеље из предострожности због коронавируса, саопштио
је одбор за сахрану.

  

  

Саопштење је издато у јеку жустрих расправа у земји око тога колико велика сахрана
треба да буде организована за Парка, који је пронађен мртав у петак. Он је према неким
извештајима био умешан у наводе о сексуалном узнемиравању.

  

Посланик Парк Хонг-кеун, који ради за одбор за сахрану, рекао је новинарима да ће
онлајн сахрана бити одржана у понедељак ујутро у градској кући Сеула. Он је рекао да
одбор намерава да подржава владину кампању против вируса и одржи "скромну"
сахрану.

  

Рекао је да се очекује око 100 људи, укључујући породицу градоначелника, на сахрани,
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која ће бити преношена уживо на Јутјубу. Церемонија ће укључивати одавање поште,
полагање цвећа, видео о животу градоначелника и комеморативне говоре.

  

Парк Хонг-кеун рекао је да је до 01.00 данас по локалном времену око 18.000 људи
одало пошту градоначелнику на два места која су за то одређена у Сеулу, у болници и на
тргу близу градске куће. До данас поподне по локалном времену око 922.000 људи
изразило је саучешће због смрти градоначелника на специјално за то постављеном
вебсајту.

  

Иако је велик број људи изразио саучешће, многи његови суграђани затражили су од
власти да истраже наводе против Парка и изразили противљење организовању велике
сахране на рачун пореских обвезника.

  

Градски званичници Сеула рекли су да ће онлајн сахрана у понедељак бити званичан
догађај који ће бити плаћен из градских средстава.

  

Полиција је навела да није било знакова убиства када је пронађено парково тело. али
одбили су да кажу тачан разлог смрти. Градски званичници рекли су у петак да је у
његовој резиденциј пронађен документ који је својеврсни тестамент.

  

Полиција је организовала опсежну потрагу за 64-огодишњим Парком у четвртак када је
његова ћерка позвала и пријавила да јој је отац нестао. Док је потрага била у току
јужнокорејски медији јавили су да је једна од Паркових секретарица у среду поднела
пријаву полицији због наводног сексуалног узнемиравања. Полиција је касније
потврдила да је поднета пријава против Парка, али није саопштила друге детаље.

  

(Бета) 
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