CoFUTURES är en internationell forskargrupp som jobbar med modern global futurism, science fiction
och framtidstänk. Vi använder science fiction, spekulation och framtida kunskaper för att hantera vår tids
globala utmaningar: klimatförändringar, teknisk förändring och demografisk förändring.
CoFUTURES tror att för att bättre förstå framtiden, vare sig den är av mänskligheten eller av andra arter
av teknik eller från planeten, så måste vi engagera oss i hur människor tänker angående framtiden runt om
i världen. Vårt mål är att stärka kopplingar mellan personliga fantasier och globala fantasier för att möta
globala utmaningar. Vi använder en unik spekulativ lins för att ta itu med frågor om hållbarhet. Vi utforskar
alternativa visioner om innovation, icke-traditionella framtidsvisioner och frågor om miljörättvisa,
framförallt med tanke på marginella eller marginaliserade samhällen.
CoFUTURES har sin bas i Oslo med sina verksamhetsområden utspridda över olika samhällen,
forskningsgrupper och nätverk runt om i världen. De är involverade i forskning inom olika sektorer
inklusive teoretisk forskning, teknologiforskning, policyforskning och konstnärlig forskning. Det
producerar eller stöder också transmedial konstnärligt arbete inklusive skönlitteratur, filmer och videospel.
De huvudsakliga projekten för CoFUTURES är:
1. CoFUTURES: Pathways to Possible Presents. Det här projektet har finansierats av det europeiska
forskningsrådet under European Union’s Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram.
2. Science Fictionality: Detta projekt har fått stöd av Norwegian Research Council under FRIPROYRT.
Projekten hålls av Department of Culture Studies and Oriental Languages, Oslo Universitet.
Bodhisattva Chattopadhyay är den huvudansvariga forskaren av CoFUTURES. Han jobbar med forskning,
översättning och som redaktör inom skönlitteratur. Han är författaren eller redaktöraren av sex böcker,
huvudsakligen inom skönlitteratur och är även grundare och medredaktör av bokserien Studies in Global
Genre Fiction (Routledge). Han är docent i globala kulturstudier på Oslo Universitet.
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