CoFUTURES is een internationale onderzoeksgroep die zich bezighoudt met hedendaags wereldwijd
futurisme, sciencefiction en toekomstdenken. We gebruiken sciencefiction, speculatief denken en een
geoefendheid in het nadenken over de toekomst om de planetaire uitdagingen van onze tijd het hoofd
te bieden: klimaatverandering, technologische verandering en demografische verandering.
CoFUTURES gelooft dat we ons moeten verdiepen in hoe mensen denken over de toekomst van de
hele wereld om te begrijpen hoe deze toekomst in elkaar steekt, of het nu gaat om de mensheid op zich,
andere soort, technologie, of de gehele planeet. Ons doel is het zoeken naar verbinding tussen lokale en
mondiale denkbeelden voor het vinden van oplossingen voor planetaire uitdagingen. We verkennen
alternatieve visies op innovatie, niet-traditionele visies op de toekomst en vraagstukken over
milieurecht en -rechtvaardigheid, in het bijzonder vanuit het perspectief van minderheids- of
gemarginaliseerde gemeenschappen.
CoFUTURES is gevestigd in Oslo en onze activiteiten verspreiden zich over verschillende
gemeenschappen, onderzoeksgroepen en netwerken over de hele wereld. We zijn betrokken bij
verschillende sectoren, waarbinnen we onderzoek doen van theoretische en technologische aard, maar
ook op het gebied van kunst en beleid. We produceren en ondersteunen bovendien artistiek werk, zoals
geschreven fictie, film en videogames.
De belangrijkste projecten van CoFUTURES zijn:
1. CoFUTURES: Pathways to Possible Presents. Dit project heeft een subsidie ontvangen van de
European Research Council in het kader van het European Union’s Horizon 2020 Research and
Innovation Programme.
2. Science Fictionality: Dit project heeft financiering ontvangen van de Norwegian Research Council
in het kader van de FRIPRO-YRT.
De projecten worden geleid door het Department of Culture Studies and Oriental Languages, University
of Oslo.
Bodhisattva Chattopadhyay is de hoofdonderzoeker van CoFUTURES. Hij houdt zich bezig met
sciencefiction als onderzoeker, vertaler en redacteur. Hij publiceerde zes boeken over sciencefiction als
auteur en redacteur, en is medeoprichter en -redacteur van de boekenreeks Studies in Global Genre
Fiction (Routledge). Hij is universitair hoofddocent Global Culture Studies aan de University of Oslo.
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