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Årsmøde i Alternativet København – vinter/forår 2023 
 
Kære alle sammen, mit navn er Franciska Rosenkilde, og jeg genopstiller som folketingskandidat 
og spidskandidat for Alternativet i Københavns Storkreds.  
 
Jeg stiller mig til rådighed som kandidat og spidskandidat i Københavns Storkreds for Alternativet, 
da jeg har store ambitioner og visioner for vores parti, vores samfund og ikke mindst vores alles 
klode.  
 
Det er snart ni år siden, jeg meldte mig ind i Alternativet.  
 
Jeg meldte mig ind i Alternativet i 2014 efter at have været partipolitisk hjemløs hele mit liv.  
 
Den regnfulde sensommeraften, hvor Alternativet blev mit politiske hjem, på Bremen Teater i 
København oplevede jeg, at der faktisk fandtes et politisk fællesskab, som havde en opmærksomhed 
og kompromisløshed i klimapolitikken, en nuanceret opfattelse af bæredygtighed, en omsorg mod 
mennesker, dyr og natur og et håb, der kunne modsvare noget af den angst og frygt, som 
klimakrisen og systemkrisen havde avlet frem i mig. Det havde jeg aldrig troet skulle ske. 
 
Og meget er sket siden da. Med mig og med Alternativet. Og med klimakrisens alvorlighed. 
Selvfølgelig er min politiske motivation og ambition blevet skærpet gennem de otte år, men 
essensen er den samme: 
 
Jeg drømmer stadigvæk om at introducere det bæredygtige samfund som et alternativ til vores 
konkurrencesamfund. Jeg drømmer om et samfund, hvor vi sikrer menneskelig trivsel inden for 
jordens bæreevne. Hvor økonomisk vækst ikke har førsteprioritet på bekostning af det, der i 
virkeligheden betyder noget, som vores relationer, kultur, kreativitet, nærhed og kærlighed. Et 
samfund, hvor vores omsorg ikke kun retter sig mod vores nærmeste, men også mod dyr, natur og 
kloden som helhed. Og hvor omsorgen også indbefatter dem og det, som ikke ser en harmoni i den 
bæredygtige livsanskuelse. For vores væren i verden er ikke – og skal ikke være – ens. Hverken i 
holdninger eller i livsførelse. Mangfoldighed er en styrke - selvom den også kan volde stor 
frustration og udfordring. 
 
Jeg tror på, at det kan lade sig gøre. At jeg som kandidat, og at vi som parti og bevægelse, kan 
skubbe på den udvikling og realisere visionen. Det arbejder for lige nu som politisk leder og 
medlem af Folketinget. Og det ønsker jeg at fortsætte med – også ved et eventuelt nyvalg i den nære 
fremtid. 
 
Min ambition som folketingsmedlem og politisk leder for Alternativet, er at sikre, at Alternativet 
bliver ved med at være det parti, som har de mest ambitiøse og kompromisløse svar på de 
spørgsmål og problematikker, som klimakrisen rejser.  
 
At vi formår at oversætte visioner om en bæredygtig livsstil til praksis - både i vores egne liv men 
også for mennesker, som lige nu ikke har øjnene åbne for de idéer, som Alternativet hviler på.  
 



At vi formår at introducere politiske visioner og reelle svar på, hvordan vi skaber nogle rammer og 
livsvilkår, der på én og samme tid skaber mindre konkurrence og øget menneskelig trivsel. Og 
samtidig viser omsorg og hensyn til naturen, miljøet og dyrene - både dem i hjemmene, i naturen og 
ikke mindst dem i produktionen, som desværre i udpræget grad lever under mareridtslignende 
forhold.  
 
Hvor symbolet på værdi skifter fra at være pengesedler til det, vi kan mærke i hjertet. Hvor 
samfundets værdisætning handler om de ting, som reelt skaber værdi i vores liv. Natur, kultur, 
kreativitet, relationer, nærhed.  
 
Jeg ønsker, at være en del af et parti og en bevægelse, som bidrager med de mest ambitiøse 
løsninger på tidens aktuelle kriser og problematikker. Også selvom det gør ondt eller indebærer, at 
vi kaster os ud på åbent hav. For indbegrebet af Alternativet er mod. Vi lever i en tid, som kræver, 
at vi er modige. At vi tør stille os frem, selvom rampelyset avler kritik. 
 
Det forgangne år som borgmester og politisk leder har været hårdt. Men det har også være ekstremt 
meningsfuldt for mig. Vi oplevede et folketingsvalg, der gik over al forventning. Jeg kan mærke, at 
energien er voksende og tilslutningen til vores politiske projekt er stigende. Det er fantastisk at 
opleve, og jeg kan love jer for, at jeg tror på dét, vi har gang i. 
 
Der for vil jeg med denne opstilling bede om jeres tillid og opbakning til at fortsætte det projekt, vi 
sammen satte i søen for et år siden. Jeres opbakning er fuldstændig essentiel for, at jeg kan løse 
opgaven som folketingsmedlem og politisk leder. 
 
Tak for at læse med. 
 

Franciska Rosenkilde, København, februar 2023 


