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BUNDESTAGSWAHL 2017– UNTERRICHTSMATERIAL #2: POLITISCHE 
PARTEIEN IN DEUTSCHLAND  

 
 

Fragen zu den politischen Parteien – Antwortblatt 

Frage 1: C  

Frage 2: A  

Frage 3  

 Ampelkoalition  Rood-geel-groen als een stoplicht. SPD, FDP en Grünen 
 GroKo  Afkorting voor Große Koalition: CDU met SPD  
 Jamaikakoalition  Zwart-geel-groen als de kleuren van de Jamaicaanse vlag: CDU, FDP en 

Grünen   
 Biene-Maja-Koalition  Zwart-geel als een bij: CDU met FDP  
 Kiwi-Koalition  Zwart-groen: CDU met Grünen  
 R2G/ Ook wel Rot-Rot-Grün  2x rood en 1x groen: SPD, Die Linke en Grünen  
 Schwarze Ampel (auch: Schwampel) “zwart stoplicht“ CDU, SPD en Grünen  

Frage 4  
 Kannst du die deutschen Parteien mit den niederländischen Parteien vergleichen?  

 
o CDU = vergelijkbaar met CDA  
o SPD = vergelijkbaar met PvdA 
o FDP = vergelijkbaar met VVD / D’66 (liberaal)  
o Grünen = vergelijkbaar GroenLinks 
o Die Linke = vergelijkbaar met SP  
o AfD = vergelijkbaar met PVV 

 
 Wie würdest du die Slogans und die Texte auf den Plakaten ins Niederländische übersetzen?  

Op de collage, van links naar rechts, boven naar beneden:   
o FDP: De digitalisering verandert alles. Wanneer verandert de politiek?  
o CDU: Een sterker Europa betekent een sterker Duitsland  
o Grünen: Het milieu is niet alles, maar zonder milieu is het allemaal niks.  
o Die Linke: Eerlijk. Millionairs belasting laten betalen, meer geld voor kinderopvang 

en scholen  
o CDU: Voor een Duitsland waar we goed en graag leven  
o SPD: Onderwijs mag niets kosten, behalve wat inspanning  
o AfD: Diversiteit? Hebben we al.   
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Bij de partijen:  

o CDU: Voor meer respect voor gezinnen  
o SPD: De toekomst heeft nieuwe ideeën nodig, en iemand die ze doorvoert   
o Grünen: Het is óf afgelopen met kolen, óf afgelopen met het klimaat  
o FDP: Laten we riskeren dat onze kinderen slimmer zijn dan wij  
o Die Linke: Delen is leuk: Millionairs belasting laten betalen  
o AfD: Boerka’s? Wij vinden bikini’s leuker. Durf, Duitsland!   

 

  
 Welche Partei würde deine Stimme bekommen? Welche auf jeden Fall nicht? 

o Eigen antwoorden  
 


