
 

Jag heter Cvijeta Stojnic-Karlsson och är född i Jugoslavien, som 

sjuttonåring flyttade jag till Sverige. Första åren bodde jag i 

Norrköping, men sedan 1977 bor jag i Ödeshög. 

Mitt yrke och sysselsättning är ekonom. 

Jag kandiderar till landsting och riksdag. 

 

E-post: cvijeta.stojnic.karlsson@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Genom att vara politiskt aktiv kan jag vara med och skapa en bättre tillvaro för oss. Det 

finns mycket som behöver göras för att världen ska bli en bra plats att leva på.  

 

Nu när jag ställer upp som kandidat för Miljöpartiet är det för att det tilltalar mig att jobba 

för att få igenom vår politik. Vi gröna ska vidareutveckla och driva politik för ökad social 

hållbarhet, minskade klyftor och minskad segregation. Mångfalden är det bästa gröna 

laget och det är viktigt för oss att förstå och ta tillvara denna möjlighet och kraft.  

 

Jag har alltid varit och är engagerad. Min naturliga känsla för den gröna politiken har sin 

grund från min uppväxt i Jugoslavien.  

 

För mig är det viktigt att tillsammans med andra gröna krafter jobba hårt för utvecklingen 

i hållbar riktning. Jag vill jobba för att skapa nya gröna jobb, där alla kan förverkliga en 

hållbar livsstil och där alla individers lika värde respekteras.   

 

Mina hjärtefrågor är jämlikhet, jämställdhet, folkhälsa, kommunikationer mm. 

Att sprida den gröna livsstilen ser jag det som ett av mina viktigaste uppdrag. 
 

Politik innebär både samarbete och även möjligheter att agera själv. Detta passar mig eftersom jag 

har erfarenhet av att arbeta i grupp, men även att sköta vissa uppgifter självständigt. Min långa 

arbetslivserfarenhet från både den privata och offentliga sektorn ger mig en bra grund för politiskt 

arbete. Även mitt politiska engagemang har bidragit till en del förändringar både lokalt och 

regionalt. 

Jag är politiskt aktiv för att jag vill påverka på riktigt.  

Jag vill arbeta i politiska beslut för ökad jämlikhet och jämställdhet, hållbar livsstil, bättre 

allmänna kommunikationer mm. 

 


