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Politik i praksis Aage Frandsen Hent PDF "...meget indsigsfuld og lærerig...politisk indsigt og på mange
områder også ny viden...Det er ikke bare politik i praksis. Det er politologi i praksis." Jørgen Grønnegaard
Christensen i Politica"...denne indsigtsfulde og velskrevne bog, anvendelig i mange sammenhænge både
uddannelsesmæssige og politiske...dykker ned under overfladen og belyser det politiske håndværk i dets

forskellige aspekter." Lektørudtalelse"Redeligt, indsigtsfuldt og let forståeligt." Arne Hardis i
Weekendavisen"...engageret og levende." Gregers Friisberg i SamfundsfagsnytAage Frandsen tegner i bogen

"Politik i praksis" et billede af den politiske hverdag på Christiansborg. Hvordan foregår politiske
forhandlinger, hvordan indgås politiske forlig, og hvordan har politikerne det med hinanden?Der er stor

afstand mellem de formelle regler, som fremgår af Grundloven og den virkelighed, som politik foregår i. Selv
om det er Folketinget, der vedtager lovene, er det mange andre, der har indflydelse på lovgivningen og de
politiske beslutninger, f.eks. embedsmænd, eksperter, pressen, interesseorganisationer og erhvervslivet.

Forfatteren påpeger vigtigheden af, at politikerne respekterer parlamentarisk skik og sædvane samt udviser
parlamentarisk ordentlighed. Ifølge Aage Frandsen lever ikke alle politikere op til dette.Aage FrandsenCand.

mag. i samfundsfag og historie, studielektor, medlem af Folketinget 1971-75, 1987-90 og 1994-2005
(ordfører inden for uddannelse, arbejdsmarked, forfatning, skat og medier), næstformand i SF's

folketingsgruppe 1996-2001, formand for SF's folketingsgruppe 2001-2005, medlem af Folketingets
Præsidium som 4. næstformand 2004-2005.
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