ينبغي أن تعرف ما يلي بشأن حديقة املدينة ) (Stadsparkenفي لوند بتاريخ  30أبريل/نيسان
ّ
عندما تزور حديقة املدينة ،تذكر ما يلي:


أنه من املمنوع شرب املشروبات الكحولية في الحديقة ملن هم دون سن  20عاما.

في عيد القديسة فالبورجا 30 ،أبريل/نيسان ،يجتمع الكثير من الشبان والشابات في حديقة مدينة لوند.
وما كان في البداية تقليدا لطالب الجامعة ّ
تطور إلى نزهة تستمر طيلة النهار حتى الساعة  ،15حيث يجب



أنه من املمنوع اصطحاب أي نوع من املخدرات األخرى أو تعاطيها.

تنظيف الحديقة قبل حلول املساء .وهذه الحديقة تجذب شبانا وشابات من مناطق أخرى بعيدة عن



أنه من املمنوع حدوث أي تحرشات جنسية ،وأنه يجب التبليغ عنها .ومن التحرشات الجنسية مثال

لوند.

أن يمسك شخص بشخص آخر على نحو ال يحبه ذلك الشخص أو أن يقول له تعليقات جنسية
ُمهينة .والجميع ّ
معرضون لألذى ،بغض النظر عن الجنس من حيث األنوثة والذكورة .احرص على أن

بقدوم الربيع ونشعل النيران .كما تحدث االحتفاالت التقليدية في أماكن أخرى في بلدية لوند.

ّ
تتفقد صديقك وأن يساعد كل منكما اآلخر.



أنه توجد أربعة مراكز لالستعالمات في الحديقة – أحمر وأخضر وأصفر وأزرق – ويوجد فيها كوادر
يقدمون املساعدة .كما يمكنك أن تمأل قنينتك باملاء في هذه األمكنة.



أنه من املمنوع إدخال املفروشات والدراجات الهوائية والقناني الزجاجية إلى الحديقة .احرص على
سالمة النباتات والحيوانات!



أنه قد يكون من الصعب أن تستخدم الهاتف ّ
الجوال عند وجود أعداد كبيرة من الناس في الحديقة.
ومن األفضل أن تحددوا مسبقا مكانا يكون نقطة التقاء لكم.



أنه سيكون هناك ازدحام في املدينة؛ وباألخص إذا كنت تريد ركوب القطار أو الباص .وعليك أن تخرج
ّ
والحراس في محطات عديدة.
في وقت مبكر إن كنت تريد السفر .وسيكون هناك تواجد للشرطة

يبدأ االحتفال التقليدي بعيد القديسة فالبورجا في حديقة املدينة الساعة 20:00؛ حيث ّ
نغني احتفاال

في العام الفائت اجتمع ما يقرب من  25000شاب وشابة في حديقة املدينة بتاريخ  30أبريل/نيسان.
ويصبح املكان مكتظا بالناس ،وكثير منهم ثملون ،ومن السهل أن يتعرض املرء لألذى .وفي كل عام ّ
يتعرض
ّ
التسمم من الكحول.
بعض الناس للسطو أو السرقة أو الضرب أو
تتواجد قوة كبيرة من الشرطة في حديقة املدينة ،ويساعدهم املتطوعون واملجموعة امليدانية وكوادر
أوقات الفراغ وغيرهم من األشخاص البالغين .وسوف ينتبه هؤالء األشخاص انتباها خاصا إلى املشروبات
الكحولية واملخدرات األخرى ضمن مجموعات اليافعين.
قد يجري تفتيش حقيبتك وإراقة املشروبات الكحولية ،كما قد تقوم الشرطة أو إدارة الخدمات
االجتماعية بتسجيل أسماء الذين يخالفون القانون أو يتورطون في شجارات .وفي حال وقوع ذلك معك
وأنت دون سن  18عاما ،فسوف يجري االتصال مع والديك أو أولياء أمرك.

