
Franciska Rosenkilde

40 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
1) Bæredygtig byudvikling:g
Byggeri i Kbh, både nyt og fornyelse af eksisterende, skal tænkes som helhed og 
indebære de 3 bundlinier. Vores byggeri skal have fokus på bæredygtighed, og udvide 
rammerne for beboelse og hverdagsliv. eks *ere boliger i havneløbet, alternativt 
indrettede boligformer, der afspejler kbh' ernes behov (singleforældre, studerende, 
ældre osv). Vi skal bruge de o,entlige bygninger efter lukketid; skoler kunne være 
medborgerhuse, ungdomsklubber og andre fritidsaktiviter.g
Jeg vil også arbejde med byrummet mellem husene og den enorme værdi byens uderum 
har for beboerne, mere ejerskab og mere fællesskab.g

2) Boligpolitik:g
Der skal være boliger til alle slags københavnere, det er vigtig at vi vedbliver med at 
være en mangfoldig by. Vi skal være åbne for at tænke bolig på en helt ny måde, så det 
ikke kun er attraktiv at sælge dyre boliger, men at skabe boliger og boligformer, der 
genererer værdi både miljømæssigt og socialt.g

3) Iværksætteri:g
En stor værdi, for mig, ved København er, at jeg føler der er plads til at jeg kan være mig, 
jeg føler mig fri, tryg, inkluderet og inspireret. Det københavner-rum skal vi vande og 
være med til at spire, for det er her der er plads til kreativitet og udvikling. Man skal som 
kreativ iværksætter kunne søge kommunale midler til igangskabelse som pengepuljer, 
billig erhvervshusleje mm.g

4) Ernæring og Folkesundhed i et klimamæssigt perspektiv.g
Vi har en vision om et 100% økologisk landbrug, og det skal vi også udnytte kommunalt. 
Jeg vil bl.a. arbejde på at indføre kødfrie dage i det o,entlige Danmark, hvor 
institutioner, hospitaler og kantiner indfører kødfrie dage, både for at sætte en 
forbilledeligt standard, men også for at motivere og inspirere den enkelte til at ændre 
madvaner derhjemme. g
Det gode ved at skulle spise mindre kød, er at det er en relativ tilgængelig og nem måde 
som borger, dog med stor e,ekt, hvorpå vi kan bidrage til reduktion af drivhusgasser og 
afskovning samt til egen sundhed. g
For en verden, der kæmper med globale klimaforandringer og sundhedsmæssige 
problemer, kunne nyheden ikke være bedre; løse to massive problemer for indsatsen fra 
en.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Vores værdier og manifestet er jeg meget stolt af. De tvinger den politiske vision, 
dagsorden og retorik op på et højere og mere krævende niveau.g
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g
Især værdien mod.g
Mod til at gå forrest i kampen for den bæredygtige omstilling af vores samfund. g
Mod til at lytte, re*ektere og udvikle sig.g
Mod til altid at stræbe efter at være den bedste udgave af sig selv.g
gDanmark skal være det bedste land for verden.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Som kandidat vil jeg arbejde for Alternativets visioner om et samfund i balance mellem 
økonomi, miljø og medmenneskelighed. Jeg vil bidrage til at sætte vores manifest, 
værdier og dogmer i bevægelse, så vi kan skabe relationer i alle lag af samfundet, med 
alle slags mennesker fra alle lande. Jeg ønsker at sætte fokus på retorikken i den 
politiske debat og arbejde for en positiv og empatisk tone, der opmuntrer til at føle 
respekt og tage ansvar.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Ved at tænker i muligheder fremfor begrænsninger.g
Ved at opmuntre fremfor at styreg
Ved fællesskab fremfor individualitet.g
g
Mit fokus som politiker er, at man er ansat af folket til at skabe de bedste rammer for 
samfundet, derfor er det vigtigt at genskabe tillid og troværdighed, og altid forholde sig 
ydmygt til denne magt. 

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Jeg bliver dybt inspireret af modige mennesker, der handler uselvisk.g
g
Indignationen er i frygten for det uvisse, og behovet for status quo.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har godt 2 års erfaring i Alternativet, som indebære alt fra politikudvikling til 
plakatopsætning, fra ka,ebrygger til POLA facilitator, fra underskriftsindsamler til 
folketingskandidat i 2015. g
g
Derudover har jeg 40 års livs- uddannelses- og erhvervserfaring som gør mig til den 
kandidat- og det menneske jeg er idag.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Jeg er meget optaget af fødevarepolitik, og vil gerne angriber den enorme kemi 
produktion, der bliver tilsat vores fødevarer. Jeg lever selv som vegetar og går aktivt ind 
for at vi nedsætter vores kødforbrug både for klimaet, dyrevelfærden og folkesundheden.

Største lyst: 
At leve livet fuldt ud.

Styrke:
Et søgende sind.

Største frygt:
Ikke at leve livet fuldt ud.
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Svaghed:
Ikke altid god til at få tingene afsluttet.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg er født og opvokset i København. Jeg har boet i alle dens bydele, dog også 1 1/5 i 
Paris. g
Jeg føler mig hjemme i storbyen og godt tilpas på landet.g
Jeg bor på en klode uden grænser.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg er Cand.Scient.Geo fra Københavns Universitet, med pro3len: Environment, society 
and development.g
Jeg har en professionsbachelor i Human ernæring og sundhed fra Suhr's.g
Jeg er uddannet fotograf fra Københavns tekniske skole.g
g
Jeg har startet det økologiske spisehus ""Maarbjerggaard"" med min mor i Rørvig.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg arbejder fuldtid som kok i et catering3rma

Andet:
Jeg er mor til Ella på 14 år.
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