
 

 

 

 

 

GRÖN UTOPI 2023 
 

Vad är GRÖN UTOPI? 

 
GRÖN UTOPI är ett projekt som universitetslärare, studenter och studentföreningar, lärosäten och 
Europauniversitet kan delta i. 
 
För oss på Franska Insitutet i Sverige handlar det om att skapa ett forum och en mötesplats för svenska, 
franska och europeiska lärosäten och deras studenter, genom att starta diskussioner och debatter kring 
hållbarhet i Europa. 
 
En viktig del av GRÖN UTOPI är tävlingen där studenter presenterar sina förslag för ett grönare Europa inför 
publik och jury, med chansen att vinna en resa till Strasbourg eller Bryssel med studiebesök vid EU-
institutioner. 
 
Första upplagan av GRÖN UTOPI genomfördes under läsåret 2021-2022. Efter att evenemang på temat 
hållbarhet hade anordnats av studenterna själva ute vid svenska lärosäten, och efter en urvalsprocess, gick 
fyra studenter till finalen som hölls på Europahuset i Stockholm den 7 april 2022. 
Vinnaren, Linnea Johansson från Umeå Universitet, åker tillsammans med de tre andra finalisterna, från 
Göteborgs Universitet och Stockholms Universitet, till Strasbourg i september för att träffa företrädare för EU-
institutioner och för att presentera sina förslag för ett grönare Europa. 

 
Bakgrund 

 
Franska Institutet i Sverige anordnar GRÖN UTOPI inom ramen för trion för ordförandeskap i Europeiska 
Unionens Råd: 

 

• Frankrike: 1 januari till 30 juni 2022 

• Tjeckien: 1 juli till 31 december 2022 

• Sverige: 1 januari till 30 juni 2023 
 
Frankrike och Sverige ingick i svensk-franska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar den 
17 november 2017. Därefter förnyades partnerskapet 2019, och en ny version utarbetas nu. 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 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. 
 



På global nivå vägleder FN:s Agenda 2030 världen mot mer hållbara samhällen med de 17 hållbarhetsmålen 
för att utplåna fattigdom, skydda planeten och förbättra livskvaliteten för alla människor på jorden. 
 
Stockholm+50, en internationell högnivåkonferens, som både högtidlighåller 50 år av klimat- och 
miljöskyddsarbete inom FN, och bygger vidare på strategier såsom Agenda 2030, hölls i Stockholm den 2 och 
3 juni 2022. Här sattes 10 riktlinjer för det fortsatta arbetet för klimatet, miljön och människan. 
 

Mål 
 
Studentengagemang i en fransk-svensk kontext för ett grönare Europa 
 
För samtliga lärosäten i Sverige är studenternas deltagande och engagemang en viktig fråga. Studenten ska 
vara delaktig i fyra aspekter av lärosätets verksamhet: utbildning, forskning, innovation och samhället. 
Genom GRÖN UTOPI kan lärosätena bjuda in sina studenter till att utbyta idéer och engagera sig i frågor om 
hållbarhet och Europa.  
 
Vi på Franska Institutet i Sverige hoppas att studenter i Sverige kommer att delta, men även att dessa svenska 
studenter kan sätta ihop samarbeten med franska studenter. Frankrike är den andra störta nationaliteten 
bland internationella studenter i Sverige, så tveka inte att bjuda in franska utbytesstudenter vid ditt lärosäte 
att delta i din grupp för GRÖN UTOPI. För dig som studerar vid ett lärosäte som är medlem i en allians som 
del av EU:s initiativ Europauniversitet, finns ytterligare möjligheter för att samarbeta med franska studenter 
från er franska partner i alliansen. Starta ditt eget GRÖN UTOPI-projekt, eller ta hjälp av din lärare. 
 
Som lärare kan du uppmuntra dina studenter att delta, eller till och med handleda dem: hjälp dem att anordna 
ett diskussionsevent, gör GRÖN UTOPI en del av din undervisning i en kurs, ett studentarbete, en inlämning. 
Ta gärna hjälp av doktorander som både kan delta själva i GRÖN UTOPI, eller handleda och stötta 
studentgrupper. 
 
Vad är Europauniversitet? 
Universitet i EU går samman och skapar en allians för att bättre tackla dagens och kommande utmaningar för 
akademin. I Sverige finns 12 sådana allianser, varav 10 av dem har ett franskt partnerlärosäte. 
 

Upplägg 

 
GRÖN UTOPI kommer att vara uppdelad i tre faser: 

 
Fas 1 sträcker sig över höst- och vintermånaderna 2022 - 2023 och är perioden då deltagande lärare, 

studenter m.fl. anordnar mindre eller större event för att sätta igång reflektionen kring Europa och 

hållbarhet. Detta kan göras som en del av en kurs (lärare), eller som ett fristående projekt (student). Franska 

Institutet i Sverige synliggör evenemangen via sin hemsida och sina sociala medier. Efter evenemangen 

skriver grupper på 3-4 studenter ett förslag för ett grönare och mer hållbart Europa, som skickas in till Franska 

Institutet i Sverige. 

 

Seminarier Grupparbeten Workshops Debatter Paneldiskussioner 

 

Fas 2 hålls under tidig vår 2023. Efter att Franska Institutet i Sverige har fått in förslag från deltagande 

studentlag, anordnas en utslagstävling. Tävlingen hålls online och går ut på att varje deltagande lag 

presenterar sitt bidrag. Publiken, tillsammans med Franska Institutet i Sveriges egna jury, väljer ut de 4 bästa 

bidragen. 

 



Fas 3 är den stora finalen! Den äger rum under våren 2023. Här möts de 4 lagen som tog sig igenom 

utslagstävlingen, för att tävla om en resa till Strasbourg eller Bryssel där de får träffa företrädare för EU-

institutioner. Varje lag presenterar och försvarar sitt bidrag inför publiken och en jury med viktiga 

representanter från akademin, industrin och statliga organisationer. 

 

Delta i GRÖN UTOPI 

 

Klicka här för att anmäla dig till GRÖN UTOPI 2023, varje sig du är student, doktorand, universitetslärare eller 

representerar en studentförening. Ditt koncept måste inte tvunget vara färdigt för att anmäla dig. Franska 

Institutet i Sverige diskuterar gärna med dig för att se vad du skulle kunna tillföra GRÖN UTOPI. 

 

Frågor? 

Skriv ett mejl till 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 övriga 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 2023. Det är även möjligt att få tillhöra säsongen i efterhand 

för att få utrymme och synlighet genom Franska Institutets kanaler. 

https://ifsuede.wufoo.com/forms/z1pvu0qp0n2pz20/
mailto:stockholm@campusfrance.org
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