
Opstilling til Alternativets bestyrelse i Aarhus 
 

Jeg hedder Martin Geysner og stiller op til bestyrelsen for Alternativet i Aarhus. 

Siden sommeren 2015 har jeg været medlem af Alternativet og efterfølgende har 

jeg været forperson i lokalforeningen i Roskilde fra marts 2016 til marts 2018. 

Siden er jeg flyttet til Aarhus, hvor jeg føler mig rigtig godt tilpas. 

Det var en hæsblæsende start at få opbygget en lokalforening, finde lokalpolitiske 

identitet og gøre os modne til at stille op til kommunalvalget i 2017. Personligt fik 

jeg lært en masse om politikudvikling, tværpolitisk samarbejde, gadeaktiviteter, 

mediearbejde m.v.  

Jeg brænder for social og miljømæssig bæredygtighed og mener, at det nu er tid til at eksperimentere og 

forsøge at udfolde Alternativets DNA i konkrete projekter. Aktuelt er jeg med i den lokale klimagruppe samt 

i gang med at udvikle to socialøkonomiske virksomheder. 

Alternativet er for mig langt mere end et politisk parti. De grundlæggende værdier og dogmer er tænkt som 

grundlaget for en bred bevægelse, der arbejder for en eksperimenterende og engageret bæredygtig 

omstilling af samfundets mange institutioner og fællesskaber.  

I det kommende år vil jeg primært bruge tiden på (at forsøge) at søsætte nogle lidt anderledes lokale 

projekter, hvor der er fokus på fællesskaber, samskabelse og kultur. Grundlæggende skal projekterne styrke 

Alternativet som en base for bæredygtig kulturel, social og miljømæssig omstilling og dermed tydeliggøre, 

at vi forhåbentlig også kan omsætte politik og vision i praksis. Det vil tage tid, og der er ingen garanti for 

succes. Men skal vi handle som et regulært Alternativ politisk, så skal vi ikke blot eftergøre de andre 

politiske partier og fortabe os i valgkampagner og politiske territoriemarkeringer, så må vi se, om der er 

noget, vi kan gøre anderledes. Jeg har tidligere været medinitiativer til et stort projekt kaldet Center for 

Eksperimentel Byøkologi, hvor vi lavede udstillinger om bæredygtig teknologi og adfærd, vandforbrugets 

kulturhistorie og ikke mindst uddannede grønne guider til virksomhederne. 

Så projekterne vil være mit virke i 2019-20, hvor jeg selvfølgelig vil bidrage til det almindelige 

bestyrelsesarbejde, men først og fremmest forsøge at få etableret en bredere basis for Alternativet. 

Fakta-boksen: Jeg er ganske ung – kun 57 år – uddannet cand. comm. fra RUC i 1988. Har arbejdet både 

som underviser, informationsmedarbejder, centerleder, forsker, kampagnetilrettelægger og konsulent for 

Undervisningsministeriet. Desuden har jeg nu været selvstændig i 17 år og arbejder aktuelt med projekt- og 

porteføljestyring i kommunerne. Har også en to-årig læreruddannelse i klassisk yoga, elsker lange 

vandreture og ikke mindst en god lang løb. 


