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politiske system. Fremstillingen indeholder de væsentligste informationer, derudover forklarer den vigtige

sammenhænge og peger på centrale spørgsmål i den tyske politiske diskurs.

Bogen er inddelt i 6 kapitler:
1. Grundloven - tilblivelse, grundprincipper og de vigtigste ændringer.

2. Forbundsdagen, forbundsrådet, regeringen, forbundspræsidenten og forbundsforfatningsdomstolen -
organisation og opgaver.

3. Forbundsdagsvalg - betydning og funktion, valgsystemet samt valgresultater siden 1949.
4. Partierne - udvikling, politisk program, betydning for Forbundsrepublikkens historie og vælgerprofil.

5. Interesseorganisationerne - organisation og opgaver.
6. Kirkerne - den protestantiske og den katolske kirke og deres betydning for det tyske samfund.

Fremstillingen er fortrinsvis systematisk, historiske aspekter inddrages, hvor det er nødvendigt for en bedre
forståelse.

Bogen, som er skrevet på tysk, er beregnet som lærebog for tyskstuderende ved de højere læreanstalter, men
henvender sig til enhver, som savner et overblik eller vil vide noget mere om Forbundsrepublikkens politiske

forhold. Den er forfattet af Helmut Molly, cand. mag. i tysk og historie, docent ved Tysk Institut
(Handelshøjskolen i Aarhus).
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