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Kære medlem
Du inviteres til gratis foredrag om ”den såkaldte ubådssag”
tirsdag den 20. oktober kl. 1830
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, 1700 København V.

Jakob Buch-Jepsen, sagens specialanklager - nu advokat hos advokatfirmaet
Koch/Christensen vil under foredraget give deltagerne et indblik i, hvordan det var at stå i
spidsen for ubådssagen - herunder vil han komme med refleksioner omkring ret og
retfærdighed i den højtprofilerede sag.
Jakob Buch-Jepsen har tidligere udtalt; Der var af mange grunde en udfordrende sag, fordi den
var så ekstremt bestialsk og meningsløs - og på grund af den enorme opmærksomhed sagen
fik blandt den danske og svenske befolkning. Jeg skulle hele tiden være skarp og sørge for, at
jeg ikke procederede sagen i pressen samtidigt med, at der ikke måtte være tvivl omkring
faktuelle ting. Der var mange etiske hensyn at tage i henhold til tavshedspligten for de
involverede parter.
Efter foredraget med nævnte og andre perspektiver bliver der mulighed for spørgsmål og dialog
med Jakob Buch-Jepsen.
Der vil i en pause efter foredraget og inden debatten blive serveret en forfriskning.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at arrangementet afvikles under hensyntagen til de
gældende restriktioner og anbefalinger, der knytter sig til Coronaen og COVID-19 virussen.
Det vil blandt andet sige; hold afstand og sprit af samt brug mundbind, når vi går eller står
under arrangementet.
Tilmelding / gratis billetter;
Du kan sammen med din ægtefælle, samlever eller kæreste bestille adgang til foredraget ved at
sende en mail til mig på e-mail; bundesen@privat.dk senest mandag den 19. oktober 2020.
Deltagerantallet er begrænset på grund af Coronaen og de fysiske rammer, hvorfor
bekræftelsen på ønsket om gratis adgang vil ske efter princippet ”først til mølle”.
Spørgsmål om arrangementet kan i øvrigt stilles til undertegnede på mobil 20 42 19 30.

Venligst - og vel mødt.
Hans Bundesen
formand

