
GRÖN UTOPI

Bakgrund

Frankrike och Sverige ingick i « Svensk-franska strategiska partnerskapet för innovation
och gröna lösningar » den 17 november 2017, då det undertecknades av respektive stats- och
regeringschef, för att sedan förnyas år 2019. Detta partnerskap vittnar om båda ländernas
åtagande och politiska vilja att bygga ett hållbart Europa för alla. Följande områden omfattas av
partnerskapet:
- Gröna lösningar för transporter, ren energi och smarta städer
- Grön finansiering för klimattåliga ekonomier
- Digital omvandling, smart industri och startups
- Innovation inom hälsa och biovetenskap

För att vidare möta klimat- och miljöutmaningarna startade Europeiska Unionen en omfattande
strategi år 2020 : « EU:s gröna giv » eller « Green Deal ». Denna nya tillväxtstrategi handlar
om att göra EU till ett mer rättvist och välmående samhälle med en modern och
konkurrenskraftig ekonomi som nyttjar resurser på ett effektivt sätt, helt utan netto-utsläpp av
växthusgaser till år 2050. Strategin har som mål att bevara, befästa och slå vakt om det
europeiska naturarvet, samt säkerställa hälsan och välmåendet hos EU-medborgarna i och med
de risker som miljöproblemen medför.

Vidare hölls den 9 maj 2021 den första konferensen om Europas framtid, med syfte att ge
medborgarna från de 27 medlemsstaterna möjlighet att uttrycka sina förväntningar på EU. En
digital plattform sjösattes den 19 mars 2021 där medborgarna ges möjlighet att uttrycka sina
farhågor, drömmar och förväntningar, och samtala med sina EU-företrädare.

Något som också bör nämnas är det franska ordförandeskapet i Europeiska Unionens Råd
pågår från den 1 januari 2022 till den 30 juni 2022, följt av Republiken Tjeckien, och sedan
Sverige från 1 januari till 30 juni 2023.

Syfte och upplägg

Med denna bakgrund i åtanke önskar Institut Français de Suède (Franska Institutet) anordna en
rad evenemang under den gemensamma beteckningen GRÖN UTOPI. Målet är att ge studenter
i Sverige möjligheten att fundera och utbyta idéer i ett svenskt-franskt sammanhang för att
föreslå lösningar för ett grönare och mer hållbart Europa som kan klara av dagens och
kommande klimat- och miljöutmaningar. Studenterna utarbetar förslag vid sina lärosäten och
skickar sedan in dem till Franska Institutet. Efter ett urval hålls deltävlingen. Fyra grupper går
vidare till finalen – en debattävling – som anordnas av Franska Institutet.
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De studenter som har skapat det vinnande bidraget får sedan presentera sitt arbete för
företrädare i Europaparlamentet.

GRÖN UTOPI kommer att bestå av tre faser och kan genomföras på svenska och/eller
engelska.

Fas 1 kommer att bestå av olika typer av evenemang som anordnas vid svenska högskolor
och universitet. Dessa kommer att rikta sig till studenterna som spelar en ledande roll i
projektet, och kan anrodnas på initiativ av studenter, doktorander eller universitetslärare. Det
kan vara diskussioner som görs i seminarier, grupparbeten, workshops, debatter,
paneldiskussioner etc. Tanken är att studenternas arbete följs av en mentor/handledare från
berörd institution om möjligt. Detta arbete utmynnar sedan i förslag på hur Europa kan bli
grönare och mer hållbart. Varje förslag presenteras av 2 till 3 studenter och skickas in under
denna första fas som sträcker sig över höst- och vintermånaderna 2021/2022. Inlämnade
förslag kommer att uppmärksammas på Franska Institutets hemsida.

Fas 2 kommer att vara ett webbinarium som organiseras av Franska Institutet under våren
2022. Grupperna från Franska Institutets urval kommer att presentera sina förslag inför en
publik via videolänk. Presentationerna kommer sedan att följas av en omröstning där publiken
väljer fyra grupper som går vidare till fas 3.

Under fas 3 kommer de fyra utvalda grupperna att motivera sina förslag under finalen som
anordnas av Franska Institutet under våren 2022. I finalen kommer varje förslag att
presenteras muntligt och försvaras inför en jury bestående av välkända profiler/experter.
Finalens upplägg kommer att vara inspirerat av sporttävlingar, med en resultattavla, semifinaler
etc.

De studenter som har skapat det vinnande förslaget får sedan presentera sitt arbete för
företrädare i Europaparlamentet.

GRÖN UTOPI blir ett nytt forum för ungdomar som vill fördjupa sig i frågan om hållbarhet,
i anknytning till eller som förberedelse inför andra evenemang under samma period (T.ex.
Stockholm +50). Detta projekt som görs i en svensk-fransk kontext, kan med fördel följas
upp av andra initiativ från lärosätenas håll på temat « Globala målen för hållbar utveckling »,
agenda 2030. Projektet gör det möjligt att utarbeta åtgärdsförslag som definierar Europas roll
inom de områden som FN:s hållbarhetsmål berör, i en globaliserad värld.

Pris

Vinnarna kommer att få åka till Strasbourg eller Bryssel för att presentera sina förslag om
ett grönare Europa för företrädare i Europaparlamentet.
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Bidrag

Ämnet som deltagarna väljer att ta upp i "Grön Utopi » måste vara kopplat till minst ett av de 17
Globala målen för hållbar utveckling (https://sdgs.un.org/goals).

Valet av tema är brett och lämnar helt och hållet utrymme för att man anpassar
utmaningen till universitetets förutsättningar och profil, och de studier och den forskning
som intresserar studenterna. Studenterna analyserar och försöker förstå vad som är positivt
och negativt, vad som bromsar respektive ger en skjuts åt hållbar utveckling för att sedan
komma fram till ett konkret förslag.

Valet av tema kan t.ex. komma från en diskussion med mentorn som handleder arbetet.
Arbetet kan också helt eller delvis integreras i en kurs eller ett seminarium. Från detta arbete
ska studenterna presentera ett förslag, som skulle kunna vara en del av lösningen till att gå mot
ett grönare Europa – ett Europa som bättre skulle motsvara det samhälle som studenterna vill
leva i.

För att delta

Fas 1
För att delta i fas 1 görs en ansökan via ett formulär. Klicka här för att komma till formuläret.

I ansökan efterfrågas information om evenemanget: tema, format, deltagare, sammanhang, och
budget (för de som vill ansöka om stöd från Franska Institutet).

De ansökningar som väljs ut av Franska Institutet kommer även att kunna ansöka om
ekonomiskt stöd (Max 5 000 SEK) för att exempelvis kunna: organisera ett publikt event, bjuda
in en person som studenterna diskuterar/debatterar med eller få handledning av en doktorand.

De ansökningar som väljs ut kommer även att synliggöras på institutets hemsida och sociala
medier. Detta öppnar också möjligheten för dem att delta i fas 2. I slutet av fas 1 skickas de
utarbetade förslagen till Franska Institutet som väljer ut de som får delta i fas 2.

Fas 2 - anordnas online av Franska Institutet (våren 2022)

Fas 2 kommer att vara ett webbinarium där studentgrupperna som har valts ut av Franska
Institutet presenterar sina förslag inför onlinepubliken. Efter presentationerna kommer en
omröstning online att avgöra vilka fyra grupper som tar sig till fas 3.

Fas 3 - anordnas i hybridformat av Franska Institutet vid Frankrikes Ambassad i Stockholm
(våren 2022)

Fas 3 består av en debattävling mellan grupperna som kom vidare från fas 2. Finalens upplägg
kommer att vara inspirerat av sporttävlingar, med en resultattavla, semifinaler etc.
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I finalen presenteras varje förslag muntligt och försvaras inför en jury bestående av välkända
profiler/experter. Den vinnande gruppen får möjlighet att presentera sitt förslag om ett grönare
Europa för företrädare i  Europaparlamentet.

Fas 1 till 3 kommer att genomföras på svenska och/eller engelska.

Skicka in din ansökan via denna länk: https://ifsuede.wufoo.com/forms/z7x2kr1d21uj4/

För frågor kontakta : stockholm@campusfrance.org

Beteckningen « GRÖN UTOPI »

Andra evenemang som planeras (under olika format: konferens, paneldiskussion,
informationsworkshops, etc.) kan ha nytta av beteckningen "Grön Utopi" och Franska Institutets
kommunikation kring projektet.
Beteckningen garanterar synlighet på alla onlineplattformar som tillhör Franska
Institutet, Campus France Sverige och France Alumni Sverige och når därmed en bred
publik.

Ansökan om Grön Utopi-beteckning för evenemang

Vi ber dig skicka din ansökan om att använda dig av beteckningen « Grön Utopi » med en
fullständig beskrivning av evenemanget (datum, program, talare, organisation, plats, etc.) till
följande e-postadress: stockholm@campusfrance.org

Proceduren pågår fram till slutet av vårterminen 2022. Det är även möjligt att få tillhöra serien i
efterhand för att få utrymme och synlighet genom Franska Institutets kanaler.
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