30 Nisan’da Lund Şehir
Parkıyla (Stadsparken) ilgili
olarak bunları bilmen gerekir

El çantan kontrol edilebilir, varsa içindeki alkol dökülür ve kanuna muhalefet eden
ya da kavgaya karışanlar polis veya sosyal kurum tarafından kayda alınırlar. Bu
olaylardan herhangi birisi başına gelirse ve 18 yaşından küçüksen ebeveynlerin ya
da yasal velinle irtibata geçilir.
Şehir Parkını ziyaret edeceksen şunları aklında bulundur:
• 20 yaşından küçüklerin parkta alkol içmeleri yasaktır.

30 Nisan günü olan 30 Nisan öğrenci bayramında çok sayıda gençler Lund Şehir
Parkında toplanırlar. İlk başlarda üniversite öğrencileri için olan bu gelenek, gün
boyu saat 15’e kadar süren bir pikniğe dönüşmüştür ve bu saatte artık akşam
hazırlığı için park temizlenmeye başlanır. Lund’un çok uzaklarından gelen gençler
için de burası ilgi odağını oluşturmaktadır.
Şehir Parkındaki geleneksel 30 Nisan öğrenci bayramı kutlamaları saat 20’de
başlar. Baharı karşılayan şarkılar söyleriz ve 30 Nisan öğrenci bayramı ateşini
yakarız. Geleneksel kutlamalar Lund belediyesinin birçok değişik noktalarında da
gerçekleşir.
Geçtiğimiz yılın 30 Nisan tarihinde yaklaşık 25 000 genç Şehir Parkında
toplanmıştı. Etrafta insan kalabalığı olur, birçok insan sarhoştur ve insanın başına
kötü birşey gelmesi işten bile değildir. Her yıl birçok kişi gasp, hırsızlık, şiddet ya
da alkol zehirlenmesine maruz kalır.
Şehir Parkında polise yardımcı olan gönüllüler, arazi ekipleri, serbest zaman
personeli ve başka yetişkinler geniş bir güç oluştururlar. Bu kişiler özellikle ergen
gençler arasında tüketilen alkol ve diğer uyuşturucu maddelere odaklanırlar.

StadsparkeniLund, PoliseniLund

• Yanında herhangi bir uyuşturucu madde bulundurman ya da kullanman yasaktır.
• Cinsel tacizlerde bulunmak yasaktır ve şikayet edilir. Örneğin, birisine onun
hoşlanmayacağı şekilde dokunmak ya da aşağılayıcı cinsel yorumlarda bulunmak cinsel tacizdir. Cinsiyeti ne olursa olsun herkesin başına kötü şeyler gelebilir.
Arkadaşını kontrol et ve birbirinize yardımcı olun.
• Park yerinde yardımcı olabilecek görevlilerin yer aldıkları dört adet enformasyon
noktası mevcuttur – kırmızı, yeşil, sarı ve mavi noktalar. Buralarda su şişeni de
doldurabilirsin.
• Park yerinde mobilya, bisiklet ve cam şişeleri bulundurmak yasaktır. Bitki ve hayvanlara karşı özenli davranın!
• Park yerinde bu kadar kalabalık arasında cep telefonunu kullanmak zor olabilir.
Önceden bir buluşma noktası kararlaştırırsanız iyi olur.
• Özellikle tren ya da otobüs ulaşımını kullanmak isteyenler için şehir merkezi
kalabalık olur. Bu durumda zamanından önce hazırlanmalıdır. Birçok güvenlik merkezinde polis ve bekçiler görevlendirilmiştir.

www.lund.se/valborg

