CoFUTURES er en internasjonal forskningsgruppe som jobber med moderne globale futurismer, science
fiction, og fremtidstenkning. Vi bruker science fiction, spekulativ tenkning, og fremtidslære (futures
literacy) for å undersøke og takle vår tids globale utfordringer: klimaendringer, teknologiske endringer,
og demografiske endringer.
CoFUTURES mener at for å bedre kunne forstå fremtiden, om det så dreier seg om menneskeheten, andre
arter, teknologi, eller planeten, er vi nødt til å utforske og forstå hvordan mennesker over hele kloden
tenker rundt fremtiden. Målet vårt er å fremme sammenhenger mellom lokale forestillinger og globale
forestillinger når det kommer til å håndtere globale utfordringer. Vi anvender et unikt spekulativt
perspektiv for å takle problemstillinger rundt bærekraft. Vi utforsker alternative syn på innovasjon, ikketradisjonelle forestillinger om fremtiden, og spørsmål om klimarettferdighet, særlig sett fra det marginale
eller marginaliserte samfunn.
CoFUTURES er basert i Oslo, med aktivitetsområder spredt over flere samfunn, forskningsgrupper og
nettverk over hele verden. Vi er involvert i forskning i flere ulike sektorer, deriblant teoretisk forskning,
teknologisk forskning, politisk forskning, og kunstnerisk forskning. Videre produserer eller støtter vi også
kreativt arbeid på tvers av media, inkludert skjønnlitteratur, film, og videospill.
CoFUTURES sine hovedprosjekter er:
1. CoFUTURES: Pathways to Possible Presents. Dette prosjektet har mottatt støtte fra Det
Europeiske Forskningsråd under Den Europeiske Unions forsknings- og innovasjonsprogram
Horizon 2020.
2. Science Fictionality: Dette prosjektet har mottatt støtte fra Det Norske Forskningsråd under
FRIPRO-YRT.
Institutt for Kulturstudier og Orientalske Språk ved Universitetet i Oslo er vertskap for prosjektene.
Ledende forsker for CoFUTURES er Bodhisattva Chattopadhyay. Han er forsker, oversetter og redaktør
innen science fiction. Han har utgitt seks bøker som forfatter eller redaktør, hovedsakelig om science
fiction, og er medredaktør og medgrunnlegger for bokserien Studies in Global Genre Fiction (Routledge).
Han er førsteamanuensis i Globale Kulturstudier ved Universitetet i Oslo.
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