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NYHEDER
Partier trykker tusinde
valgplakater
Kommer der snart valg i Danmark? Det er der
ingen der ved, men alligevel får de forskellige
partier trykt mange tusinde valgplakater.
MARIE BOTOFT BISBO
mbis@berlingske.dk

Der er ikke udskrevet valg i
Danmark. Alligevel er der gang i
trykke-maskinerne på et trykkeri,
der hedder LaserTryk.dk i Aarhus.
Lige nu har de nemlig travlt med
at trykke valgplakater. Det tyder på, at nogle partier mener, at
der snart bliver udskrevet valg.

Uenighed på Christiansborg
På Christiansborg sidder de politiske partier og Statsministeren
Lars Løkke Rasmussen og forsøger at blive enige om en masse
ting. For eksempel Danmarks
penge.
I sidste uge sagde Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, at et efterårs-valg er
sandsynligt. Det sagde han, fordi

partierne slet ikke
kan blive enige om
en plan, der hedder
2025-planen. De
er især uenige om,
hvor meget de rigeste
i Danmark skal betale
i skat .

Nye til at bestemme
Hvis der bliver udskrevet valg,
kommer der nye politikere i Folketinget på Christiansborg.
I dag støtter de fleste Lars
Løkke Rasmussen som statsminister, men efter et valg kan det
være, at de fleste støtter socialdemokraternes formand Mette
Frederiksen.
Men det kan også være, at Lars
Løkke Rasmussens parti, Venstre,
får flere stemmer, og så kan han
lettere få sine idéer gennemført.
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Valgplakater:
De plakater med billeder af politikere, der
hænger på lygtepæle,
når der er valgkamp.

2025-planen:
Kaldes også for
helhedsplanen.
Planen skal ifølge
Venstre sikre, at
Danmark bliver et
rigere land frem
mod 2025.

Skat:
Alle mennesker i
Danmark betaler
skat. Det er derfor, vi kan gå
gratis til læge
og i skole.
Mange mennesker synes,
skatte-trykket
i Danmark er
for højt og ville
gerne betale mindre i skat.
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Det kvindelige danske A-landshold i fodbold kvalificerede sig i denne
uge til EM, da de vandt over Sverige.

