Danske politiske
hashtags

#

Cheat sheet med danske politiske hashtags på Twitter.
Til dig, der arbejder med politik og lobbyisme.
Lige til at hænge ved din computer!
God fornøjelse, mvh. Eric

#dkmedier

13.456
pr. md

Alt, hvad der rører sig i
medieverdenen. Journalister følger med, men brug
ikke #dkmedier i håb om,
at de lægger mærke til dig.

86.680
pr. md

#dkpol

Tjek også #breakingdk.

Fælles hashtag for
politisk diskussion.
Tonen kan være hård, uden
at du behøver at gøre det
hårdere. #ftlive (1.331) giver
dig sidste nyt 
fra Folketinget
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#eupol
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Senest: #kv17. Bemærk, at
#kompol kun bliver brugt
1/6 så ofte som #kompoldk.
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Kommunalpolitisk
diskussion. Fylder mere, når
der er kommunalvalg, hvor
#kv[år] bruges.

★

#kompoldk

1.745
pr. md

★

EU-politisk diskussion.
Brug også #eudk (2.441),
som handler om alt i EU –
ikke kun det politiske.
Interessen vokser ved
EU-valg.

#dkbiz

7.540
pr. md

Erhvervslivets hashtag.
Glem ikke de to fætre:
#dkfinans og #dkøko
4.338
pr. md

#uddpol

Alt om uddannelsespolitik. Et af de politiske
områder, hvor der er stor
aktivitet på Twitter.

Politiske områder

#skolechat (3.049) er også
relevant at følge.

#dkgreen (7.031)
Miljø, energi og økologi. Brug
også papsøstrene #dkenergi
(1.190) og #dknatur (499)
#arbejde (2.053)
Arbejdsmiljø og arbejdspladser
#dkaid (1.800)
Ulandsbistand og
humanitær hjælp
#dkkultur (695)
Alt det kulturelle
#dksocial (1.815)
Socialpolitik
#sundpol (9.061) og
#dksund (1.558)
Sundhedspolitik
#dktrp (1.262)
Transportpolitik

Politiske begivenheder
#valg bruges ved valg
Specifikke # ved seneste
valg: #kv17 (12.927) og #rv17
(1.530)
I juni går #fmdk amok ved
Folkemødet på Bornholm

#itpol (301)
IT og tech-politik
#dkforsvar (428)
Forsvarspolitik

x

#kbhpol (1.500)
Lokalpolitik i Københavns
Kommune
#dkhandicap (650)
Handicapområdet

Print, del, og embed så meget, som du vil,
men vær sød at linke til nochmal.dk
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