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Respekt! Carsten Hjorth Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: »Ånds- og ytringsfrihed er rygraden i dansk
demokrati og har været det, siden Grundtvig skrev sin fanfare ´Frihed for Loke så vel som for Thor´.Ordet
skal have frit løb. Der skal være samvittighedsfrihed og gensidig frihed mellem præst og menighed. ...

Friheden er besværlig. Den kendes på, at der også er frihed for dem, man ikke bryder sig om. Derfor er denne
bog om ånds- og ytringsfrihed særdeles velkommen.«
- Bertel Haarder, Folketingets første næstformand

»Det er afgørende for vores samfunds positive udvikling at få øget fokus på åndsfrihed. Bogens
grundlæggende skelnen mellem åndsfrihed og tålsomhed er en øjenåbner. To andre vigtige pointer:

Åndsfrihed er at kæmpe for min modstanders ret til at arbejde for en holdning, som jeg er uenig i. Og enhver
åndsfri kamp foregår med ord og ikke med vold!«

- Lone Møller-Hansen, Generalsekretær, Baptistkirken i Danmark
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