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Tale er guld Birthe Rønn Hornbech Hent PDF De fleste danskere er begejstrede for de danske
frihedsrettigheder, men ikke alle forstår at værne om friheden. Det hævder Birthe Rønn Hornbech i Tale er
guld, hvor hun bl.a. diskuterer emner som terrorpakken, indfødsret, folkekirken, Jørgen Leth-sagen og

Jyllands-Postens Muhammed-tegninger.

"De politiske frihedsrettigheder, vor ytrings- og foreningsfrihed, den personlige frihed og vort demokrati er
blevet en selvfølge for danskerne. Men mange af de udlændinge, der i de senere år er kommet til vort land,

tager ikke friheden som en selvfølge og har ikke 150 års opdragelse og erfaring med demokrati. Det er en stor
udfordring for vor styreform, at vi på få år har modtaget så mange nye medborgere med vidt forskellig

geografisk baggrund, kultur og religion. Vi udfordres dagligt i vore vante tankegange. Vi må finde os i, at der
sættes spørgsmålstegn ved vor selvfølgelige ret til ytringsfrihed. Den anfægtes, og vi kommer ikke uden om

et svar. Vi er nødt til at besinde os på at begrunde, hvorfor friheden i grunden er så afgørende for os."
- Birthe Rønn Hornbech
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