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Polina Otto tror på att varje ungdom har en gnista inom sig med nyfikenhet som oftast stärks
eller sänks beroende på vilka kontexter man befinner sig inom i en tidig ålder. Som 15 åring
undrade hon varför det fanns massor av event för vuxna om framtiden, tech,
entreprenörskap och personlig utveckling men inte för ungdomar från från 15 års åldern.

Med begränsade förebilder och kontexter hamnade hon av en slump på ett TEDx event där
hon träffade sin framtida vapendragare Alexandra Sandberg. Efter att varit den yngsta på
många tech och startup event i Stockholm grundade hon därför nätverket Carrus Network år
2017 tillsammans med Alexandra för att skapa det som inte fanns. Idag har Carrus rustat
upp över 2000 ungdomar inför framtiden genom 60+ events i Stockholm med partners så
som IVA, SEB, Berghs, Norrsken House och Almi.

Syftet är att skapa en mötesplats för nyfikna ungdomar med olika bakgrunder som får
exponeras inför aktuell inspiration, kunskap och nätverk för att i tidig ålder kunna forma sin
framtid. Idag är Polina 21 år gammal och driver vidare Carrus Network med ambitionen att
stärka utökningen i Malmö och Göteborg som grundades 2019 innan pandemin.

__________________________

Jag är just nu inne på sista året på juristprogrammet och skriver mitt examensarbete om
sanningskommissioner kopplat till mänskliga rättigheter. Utöver med detta håller jag
föreläsningar om nätverkande, growth mindset, syfte och värderingar men har också utbildat
i juridik. Dessa föreläsningar riktas primärt mot ungdomar och skolor men även bolag,
utsatta förorter, kriminella, kvinnor med utländsk bakgrund m.m. Jag har även drivit ett
nätverk för utländska kvinnor, varit mentor vid flertal tillfällen i olika utsatta orter, jobbar med
en hälsoapp och en internationell blogg om positivitet.

Min primära sysselsättning är dock Carrus Network som jag grundade redan som 18 åring.
Syftet är att inspirera, utveckla och förbereda unga inför framtiden oavsett bakgrund och
förutsättningar. Vi har haft mer än 50 event och föreläsningar med flera tusen ungdomar
nationellt. Framträdande entreprenörer, forskare, politiker m.m. har inspirerat unga
människor vid eventen. Över 60 ungdomar och 100 vuxna har engagerat sig  för min
organisation. Många av de ungdomar som har jobbat hos Carrus har kommit från utsatta
förorter och har samlat erfarenheter som har hjälpt dem längst vägen till toppuniversitet
som Handels, KTH m.m men också för att få jobb på bl.a SEB. Carrus Network har hjälpt
tusentals ungdomar i Sverige att hitta emotionellt, intellektuellt, men viktigast av allt,
praktiskt stöd inför deras karriär och framtid. Vår primära sponsor är SEB men vi har också
samarbetat med Yale, IVA, Almi, Norrsken, Google m.fl.

Det är alltid svårt att tala för andra men utifrån den feedback jag får när jag föreläser och
skapar förändring så har det varit att jag är mänsklig. Förra veckan hade jag en föreläsning
för en man som hade vuxit upp och varit barnsoldat. Han sa till mig att min föreläsning var



bland den bästa han någonsin har hört och om han inte hade den bakgrund han hade hade
han nog gråtit. När jag frågade honom hur detta kom sig svarade han att det var för jag tog
relaterbara exempel och gjorde saker begripligt för en person som honom och att han blev
påmind om hans egna förmågor. Han beskrev att oftast när folk föreläser är han skeptisk
och känner att de är från en annan värld, medan han sa att jag kunde möta honom även fast
jag hade en annan bakgrund.

Detta var faktiskt en av de mest berörande kommentarer jag någonsin fått. Så egentligen tror
jag mitt ledarskap handlar mindre om mig och mer på hur jag får andra att känna. För det är
precis det jag vill, jag vill att det jag gör ska påminna andra om deras kraft och att vi alla är
människor. Jag tror jag kan gå in i ett rum och så ett frö hos folk som slutar med att de
själva skapar förändring i sitt liv istället för att de bara har en idealiserad bild av mig. För mig
har det alltid handlat om att hjälpa människor oavsett vad. Att stödja folks resa i livet och
möjliggöra deras deras drömmar.


