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46 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Ligestilling og mangfoldighed
Vi halter på en del områder med ligestilling og mangfoldighed. Selv om vi føler, at vi er 
langt fremme, synes jeg, at vi kan blive meget bedre til at praktisere ligestilling og 
mangfoldighed i København. Normer som nepotisme og favoritisering skal nedbrydes. 
Den ubevidste ulighed skal bekæmpes. Mangfoldighedens styrker og fordele skal oplyses
bedre til københavnerne.  

Erhvervslivet  Generelt 
Da vi arbejder med tre bundlinjer, skal vi fremme vores tankegang i erhvervslivet. Jeg vil 
gøre København til en af de mest attraktive og grønne byer, for de 3rmaer som bor i 
byen, og dem der ønsker at til*ytte 3rmaet til København. Min ambition er af gennem 
dialog og tillid skabe et erhvervsliv, der har trygge omgivelser og føler sig velkommen i 
vores by.

Iværksætteri 
Hvad er din drøm? Hvordan kan vi hjælpe dig/ jer med at skabe det fedeste produkt eller
service, som kan gavne fællesskabet? Vores iværksættere skal ikke knække halsen med 
alt for mange faste omkostninger og daglige distraktioner, fordi de ikke har den indsigt 
eller sidder med alt for mange bolde i luften. Jeg vil have fokus på, at de får den 
nødvendigt indsigt og støtte, så de kan navigere og vokse sig trygt i vores komplekse 
samfund. Kort og godt forenkle deres hverdag.

Hjemløshed
Mennesker som lever utrygt på gaden, det er ikke værdigt for vores fælleskab. Som 
fælleskab har vi et ansvar for at bekæmpe hjemløshed. Det gør vi bedst med at få dem 
væk fra gaderne og huse dem. Ved at intensivere samarbejde med hjælpeorganisationer 
som har en masse erfaring fra deres mangeårige hjælp til hjemløse. Med at støtte diverse
indkvarterings muligheder, såsom containerboliger, bofællesskaber,  erhvervsbygninger 
m.m.

Legalisering af hash og cannabisprodukter
Cannabis er en milliardforretning, som fællesskabet går glip af. Lige nu sidder 
bagmændene, rocker og  kriminelle bander og tjener styrtende med penge. Gennem en 
regulererende legalisering vil vi slå mange *uer med et smæk. Pengene vil gavne 
fællesskabet,  banderne vil miste deres  største indtjening, og mange borger vil kunne 
nyde en joint, i ny og næ, uden at have dårlig samvittighed.
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Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Social bæredygtighed

Jeg føler at menneskeheden er i krise og ubalance. Vi har mistet empatien til hinanden, 
og vi kan ikke rumme andet end vores egen spejlbillede. Apati, ulighed, ligegyldighed 
har været stigende og ensomhed er blevet en folkesygdom. Samtidig har vi glemt 
naturen, og vi forholder os ikke længere til klimakrisen eller udrydning af grønne arealer
i København. Vi skubber problemerne til de kommende generationer uden af tænke på, 
at det er vores børns fremtid, vi skader. Jeg vil gerne have et København, hvor der er 
plads til forskelligheder, alle samarbejder og involverer sig i vores fællesskab. Gennem 
vores værdier kan vi skabe en bedre platform for samhørighed og samskabelse i vores 
samfund. At møde andre med empati, humor, ydmyghed, gennemsigtighed, generøsitet 
og mod, kan vi skabe en balanceret  hverdag. Gennem dialogdogmerne kan vi navigere 
os til en bedre samtale eller dialog med dem, vi er uenige med.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
I København føler jeg mig hjemme. Det er her, jeg har fået børn, er blevet uddannet, 
lever i dagligdagen og bliver gammel. Hverdagen skal fungere for os allesammen, vi skal
være bedre til at passe og hjælpe hinanden. Vi har brug for politikere som kan og vil tage
ansvar for hverdagen og det ønsker jeg at gøre.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
I min opfattelse er ny politiske kultur en kombination af pli, *ere ved mere, 
dialogdogmerne og at vores værdier bliver praktiseret. Det bliver mit mantra, når og hvis 
jeg ydmygt repræsenterer Alternativet i Borgerrepræsentation.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Inspirationen 3nder jeg i min kones kroniske sygdom og mine børns fremtid. I det jeg er 
vokset op under diktaturtiden i Uruguay, har jeg haft en lang rejse med forskellige 
forbilleder som Mujica, Che Guevara, Dalai Lama med *ere. Fælles for dem alle er et 
brændende ønske om at bekæmpe ulighed og uretfærdigheder i verden. 
Min politiske indignation er at se, hvordan vi behandler hinanden i hverdagen. Hvordan 
jeg ubevidst bliver sorteret fra, fordi jeg har en andet etnisk herkomst. Hvordan vi 
stigmatiserer og afgrænser mulighederne for dem, der ikke ligner os. Uligheden er 
stigende, tonen er rå og ydmygende i det o,entlige rum. Magten og de *este ressourcer 
er på få hænder og skal fordeles til alle og ikke de få.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har været iværksætter og er selvstændig. Jeg har ledelses-, undervisnings- og 
projekterfaring. Jeg har arbejdet med og uddannet en del socialt udsatte unge og 
voksne. Jeg har rejst en del i udlandet, være nødhjælpsarbejder, natteravn,drevet en 
fodboldklub under DAI, restauratør og meget mere. Jeg føler nogen gange, at jeg er den 
uruguayanske Forrest Gump, 
I Alternativet har jeg været kampagneleder for alle Omegnens kandidater under FV2015 
- Ulla Sandbæk, Anders Stjernholm, Qasam Nazir Ahmad, Bo Steen Mikkelsen og Ryan 
Lund. Jeg har været med til at lave pola, facilitere workshops, har siddet i nationalt 
fundraising team før og under valgkampen, samt bidraget til at skabe rammerne for: 
""Mød Alternativet"". Jeg har siddet i Københavns Storkredsbestyrelse for Alternativet. 
Hovedbestyrelsen i Den danske Diakonissestiftelsen,  og  UJCs repræsentant i Norden. 
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Jeg føler mig rustet og klar til at løfte opgaven som kandidat i København for 
Alternativet.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Min vælgergruppe er alle dem, der ønsker et opgør med den apati, kassetænkning og 
djø3sering i vores samfund. 

Største lyst: 
På kort sigt at skabe en bedre hverdag for alle i København,på længere sigt udbedre til 
nationalt og internationalt. 

Styrke:
Mod, Vilje, Empati, Generøsitet, Gejst, Nysgerrighed, Humor
Jeg har oplevet en del medgang og modgang i mit liv. det gør en stærk i sindet og 
erfaren i livet.

Største frygt:
Af  blive gammel og fortryde af jeg ikke har gjort nok for at skabe en bedre og mere lige 
verden.

Svaghed:
Af mine mange år i et samfund, som ubevidst diskriminerer, har skadet mit selvværd og 
min søgen efter anerkendelse, det kan blive min største styrke men også min største 
svaghed. 

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg føler mig hjemme, hvor min familie er. Jeg er født i Uruguay og har boet/opvokset i 
diverse byer som Rio de Janeiro i Brasilien, Brøndby Strand og Albertslund i Kbh Omegn, 
har opholdt mig mere end tre måneder i Stenstrup på Als, Svendborg på Fyn, Paris i 
Frankrig ,Milano i Italien og Estelli i Nicaragua. De sidste 23 år har jeg boet i Valby i 
København .

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg har en gastronom uddannelse plus et hav af kurser i bl.a.  ledelse, bogholderi, 
facilitering m.m..

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Da min samlever  blev ramt af en kronisk hjertesygdom, valgte jeg at blive vikar, så jeg 
selv kan beslutte, hvornår jeg ønsker af arbejde. I dag har hun det lidt bedre, så  jeg har  
startet sammen med Rune El en foodtruck med solceller på taget og hamp på menuen. 
Så nu er jeg vikar, virksomhedsejer og frivillig i Alternativet.

Andet:
@fabriziodottone.dk

Dengang jeg var meget politiske aktiv havde vi ikke links og efter jeg genoptog mit 
politiske hverv kan jeg linke til Alternativets folketingsvalget, FB sider som 
transmorgriggen og de grønne superhelte. Har også skrevet et afsnit i bogen Love is in 
the air.
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