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Kristianstadvänstern
förändrar i vardagen
– och i fullmäktige
Kristianstad. I början av 1990-talet ställdes
Ruzica Stanojevic öga mot öga med det hon
tidigare endast mött i teorin, kapitalismen. När
hon kom till Sverige från krigets Jugoslavien
stod det ganska snart klart att hon ville
engagera sig politiskt och att valet föll på
Vänsterpartiet var ganska givet.
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n På Österäng i Kristianstad bor
en vänsterpartist som beskriver sig
som en ganska vanlig person. Ruzica Stanojevic bor i en hyresrätt
och jobbar som förskollärare. Men
att leva det där vanliga livet gör också att hon kommer i kontakt med
många orättvisor. Det är just vanliga människor som många gånger
råkar illa ut i dagens Sverige. Då är
Ruzica och Vänsterpartiet en kraft
att lita på.
– Det roliga är inte att sitta i kommunfullmäktige utan det är att
driva politik i vardagen. Har folk
problem med något så ringer de och
man får hjälpa till med allt möjligt,
säger hon.
Men Vänsterpartiet behövs även i
kommunfullmäktige. De har jobbat
hårt för att bli av med delade turer

och de vill tydliggöra hur arbetssättet får negativa effekter. Särskilt för
alla kvinnor som får arbetsdagar på
upp mot 13 timmar.
– Du får en obetald rast mitt på
dagen. Det är många som inte hinner hem men det finns ingen plats
att vara på jobbet. Var ska man då ta
vägen? undrar Ruzica.
– Vi är kommunens största arbetsgivare och omsorgsförvaltningen är
den största förvaltningen. Vi borde
föregå med gott exempel, säger Ruzica.
HON ANSER DET är dags att driva en
politik som inte enbart är kopplad
till behov. Människor ska också ha
en dräglig arbetsmiljö.
Efter valet kommer Vänsterpartiet att jobba för att öka den kom-

munala servicen ute i de mindre orterna i kommunen. De vill också se
en förbättrad kollektivtrafik för boende på landsbygden. Förskolorna
ska bli mer flexibla med möjlighet
för barn att vara där när föräldrar
jobbar på obekväma tider och så behövs fler bostäder.
– AB Kristianstadsbyggen fungerar bra. Men de behöver bygga mer
och mer varierat. Det behövs både
stora och små lägenheter. De behöver också bygga mer på de mindre
orterna, säger hon.
Att bygga kostar pengar och de
ska bland annat komma från bolagets egen vinst.
– ABK ska inte längre behöva betala ut sin vinst. Den ska gå till nya
bostäder. H
Lasse Angantyr
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Vänsterpartiet
Kristianstads toppnamn till
kommunfullmäktige:
1. Ruzica Stanojevic, förskollärare,
Kristianstad
2. Birgitta Lööv, pensionerad socialsekreterare, Kristianstad
3. Jan Nordström, fd ombudsman
GS, Horsaröd
4. Ingrid Bromander, hästbonde,
Kristianstad
5. Mikael Persson, politisk
sekreterare, Kristianstad
6. Elna Johansson, boendeassistent,
Färlöv
7. Britt-Marie Pettersson, studerande,
Fjälkinge
8. Karin Feldt, lärare, Färlöv
9. Tamam Awad, projektanställd,
Kristianstad
10. Linda Nilsson, församlingspedagog, Önnestad

Ruzica Stanojevic
Ålder: 42 år
Bor: Kristianstad
Yrke: Förskollärare
Brinner för: Skola och utbildning
Det bästa med Kristianstad:
Tillgången till naturupplevelser. Jag gillar också ABK, ett
välskött kommunalt fastighetsbolag, som gör att det går
bra att bo i hyresrätt här.

Kontakt
Vänsterpartiet Kristianstad
kristianstad.vansterpartiet.se

