
Ari Riabacke är en av Skandinaviens 
mest anlitade talare, i Dagens 
Industri rankad topp tre bland 
näringslivstalarna i Sverige och 
av Speakersforum nominerad till 
International Guest Speaker of the 
year 2014. 

Fil dr och civ ek , 5-barnsfar, 
författare och rådgivare, har en 
sällsynt mix av bred erfarenhet, 
gedigen kunskap, livlig fantasi och 
en fullständigt obotlig törst att få 
förföra sin publik. 

Han vandrar lättsamt mellan sina 

framtids-spaningar, sin forskning 
och sina erfarenheter från 
affärsvärlden och livet i stort. 

Sedan 2011 så driver Ari tillsammans 
med sin fru Mona, Riabacke & Co. 
Båda är filosofie doktorer i risk- och 
beslutsanalys och tillsammans har 
de skrivit boken Beslutspyramiden 
som har översatts till flera språk och 
är inne på sin tredje svenska utgåva.

Ari Riabacke kommer obönhörligen 
injicera era hjärnor med idéer och 
helt nya perspektiv kring utbildning 
och jämställdhet – är ni redo?
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FOTA, årligt event
27 oktober, kl. 18.00
Linnégatan 87 F, vån 6 
(Dale Carnegies lokaler)

Anmäl ditt deltagande till:
info@fromone2another.org

Varje år bjuder From One To Another in till ett event där vi berättar om vår 
verksamhet och ger en inblick i vardagen för de flickor som studerar på 
stipendier från våra donatorer.

I år sker mötet den 27 oktober klockan 18.00 i Dale Carnegies lokaler, som de 
så generöst upplåter åt oss.

Den här gången är vi väldigt stolta över att kunna bjuda våra vänner och 
sponsorer på en föreläsning  av Ari Riabacke om utbildning och jämställdhet.

Vad händer med samhället 
när flickor får tillgång till 
utbildning?

Nya perspektiv på utbildning och jämställdhet

From One To Another (FOTA) | Inbjudan till event & föreläsning

From One To Another är en svensk, icke vinstdrivande organisation med fokus på att möjliggöra utbildning och hälsa för 
flickor och kvinnor i sydöstra Kenya. Studier visar att flickors och kvinnors förbättrade hälsa, och höjda utbildningsnivå, 
ger stora positiva samhällseffekter. Skolan skyddar också flickorna från exploatering, såväl människohandel som 
slavliknande arbeten.
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Ari Riabacke

Vid eventet tar vi tacksamt emot 
era avlagda smartphones för 
återvinning.
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