
Den Galaktiske Republik

Opbygningen af den Galaktiske Republik er forholdsvis simpel. Alle planeter med en vis 

minimumsbefolkning (nogle mindre planeter og systemer bliver repræsenteres sammen) har en 

Senator , et medlem af det Galaktiske Senat. Antallet af Senatorer varierer, men er på et stykke over 

3000 (og stigende). Der er ikke noget krav fra Den Galaktiske Republik om at Senatorerne vælges 

demokratisk. Medlemsplaneterne er kun forpligtet til at overholde basale rettigheder (retssikkerhed, 

frihed fra forfølgelse, ytringsfrihed, etc) overfor deres borgere. 

F'ørstekonsul: Mon Mothma

Forsvarsminister: Storadmiral Chewbacca

Økonomiminister: Greve Shran Tardi (mand, menneske)

Justitsminister: Den tidligere justitsminister trådte tilbage i sidste uge for at få mere tid til familien.  

Finansminister: Prinsesse Honi Rasca (kvinde, menneske)

Miljø & kulturminister: Lai Mulk (kvindelig duro)

Trafikminister: Thion Bolban (mand, menneske)

Det Galaktiske Senat

Senatet består i dets nuværende form af følgende partier. 

 Høgene (20%)

Domineret af republikanske veteraner fra den Galaktiske Borgerkrig. Går ind for en 

bevarelse af republikken, ofte på en lettere aggressiv måde. 

Hovedområder: Sikkerhed, demokrati, øget militærudgifter., anti-korruption.

Leder: Ukendt. Lederen plejede at være en oberst fra Oprørskrigen. Han døde dog for 2 uger

siden af et hjerteslag. 

 Myrerne (25%)

Fredsparti med meget mangfoldig medlemskab. 

Hovedområder: Genopbygning af galaksen, både i form af bygninger, handel, information 

og tillid, demokrati & fred.



Leder: Loci Onama (mandlig mon calamari).

 De Uafhængige (4%)

Officielt moderat midterparti. Mistænkt for Hutt-forbindelser og korruption, som dog aldrig 

er blevet bevist. 

Leder: Ingen har helt styr på det....

 De Republikanske Planeter (13%)

Konføderationsparti, samlet om ideen om den enkelte planets rettighed, især 

selvbestemmelse. Kritisk over for meget centralstyre fra Coruscant.

Hovedområder: Planeters selvbestemmelse, borgerrettigheder, kontrolmekanismer.

Leder:  Dryova Jowporin (kvindelig wookie)

 Bevarelsen af oprindelige Kulturer og Natur (7%) 

Parti for bevarelse af originale kulturer, racer og natur fra resten af galaksen. 

Leder: Wicket (ewok, mand), veteran

Hovedområder: Racers rettigheder, miljøpolitik, demokrati.

 Handelsforbundet (8 %)

Parti for frihandel og øget velstand til hele galaksen. Efterkommere af Handelsføderationen, 

men lovlydige og langt mere venlige. 

Hovedområder: Frihandel, civile rettigheder, en ”slank” stat. 

Leder: Dofine Danak (kvindelig Neimodian)

 Initiativet for Galaktisk Ro og Orden  (11%)

Ex-Imperielle folk, som vist skiftede side undervejs i den Galaktiske Borgerkrig og på 

mange punkter hjalp sejren på vej (siges det). Faciliterede Pellaeon-Gavrisom traktaten, som

afsluttede den Galaktiske Borgerkrig. Står både for opgør med Imperiet og den Gamle 

Republik, hvor at den ene gik for langt  og den anden var for svag.

Hovedområder: Håndhævelse af lov og orden, sikkerhed, anti-korruption, fred og forsoning, 

øgede militærudgifter. 

Leder: Renci Rimsen (kvinde, menneske)

 Galaktisk Sammenhæng (12%)

Modsvaret til De Republikanske Planeter. Ønsker større styrelse fra Coruscant, klarere 

regler for valg af Senatorer og galaktisk demokrati udbredt. 

Hovedområder: Mere centralstyring, effektivisering, demokrati, en mere forbundet galakse, 

mere kulturel udveksling. 

Leder Zurel Dom (menneske, mand)
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